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Jelen kiadvány a “Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00043 azonosítószámú projekt keretén belül
készült, mely Kadarkút Város Önkormányzata, Csököly Község Önkormányzata,
Rinyakovácsi Község Önkormányzata, Szilvásszentmárton Község Önkormányzata, Zselickislak Község Önkormányzata és a SZOLTIVA Tanácsadó Szociális
Szövetkezet összefogásában valósul meg.
A projekt részben azzal a céllal jött létre, hogy az öt település humán közszolgáltatásainak feltételeiben fejlődés váljon valóra. Másrészről fontos
szempont volt a tervezés során, hogy a lakosság számára olyan programok
legyenek elérhetőek, amelyek támogatják az egyének és a lakóközösségek
fejlődését egyaránt.
Kiemelt a gyermekek és a felnőttek ismereteinek bővítése, ezen belül is központi témakör a pénz világa. A kiadvány ezért azt a célt tűzte ki maga elé,
hogy összefoglalja azokat a fontos információkat, amely segíti a felnőttek
szemléletváltását a tudatos pénzkezelés irányába és támpontot ad a gyakorlati alkalmazás elkezdéséhez.

Mit jelent tudatosnak lenni?

akaratlagos

Számtalanszor találkozunk ezekkel a
szavakkal életünk során és talán sokszor bele is gondolunk, hogy mit jelentenek ezek számunkra adott élethelyzetünkben.

megfontolt

De vAjOn A pénzkezeléSben iS SzOkáS ezekről A kifejezéSekről elTűnőDni?

TUDATOS, AzAz

határozott
összeszedett

eltökélt
tervszerű
magabiztos
direkt
célratörő
rendíthetetlen

szándékos
ésszerű

Valószínűleg a többség erre azt a választ adja, hogy nem. A pénz napjaink
velejárója, hiszen szinte valamennyi
gondolatunkban jelen van. Sokszor
olyan jelentőséget tulajdonítunk a
pénznek, amely nem biztos, hogy
megfelelő szemléletmódot tükröz
és ennek következményei vannak az
életmódunkra.
Ezért érdemes kicsit részletesebben áttekinteni, hogy mit jelent
tudatosnak lenni.
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TUDATOSnAk lenni nem egySzerű.

TUDATOS Az, Aki

Ez egyfajta szemlélet és vele együtt
egy viszonyulás, ami befolyásolni
képes cselekvéseinket. Tudományosan előszeretettel határozzák
meg úgy ezt a fogalmat, hogy első
olvasatra nehéz értelmezni. Éppen
ezért, ez az első megmérettetés:
megfejteni a lényegét.
Közhely azt mondani, hogy mindenki önmaga számára határozza
meg a tudatosságot, de ettől még
igaz. Viszont támogatást tud nyújtani, ha számításba vesszük az alábbi
észrevételeket ezzel kapcsolatban.

•

képes káoszból rendet teremteni.

•

elfogadja, hogy a jelen a múlt
következménye.

•

a rossz vagy nem működő dolgok
változtatását lehetségesnek tartja.

•

túllép
a
panaszkodáson
önsajnálaton.

•

elkezdi másképp csinálni és hisz az
eredményességében.

•

kerüli a negatív gondolatokat,
a
lehúzó
viszonyulásokat
a
környezetében.

•

nyugodt és igyelmét összpontosítja
céljai elérése érdekében.

•

úgy szemléli saját előrelépését, hogy
abból eltűnnek a korábbi hátráltató
viselkedésminták,
megszokások
vagy éppen napi rutinok.

és

Ha ezeket a meglátásokat a pénz
világára fordítjuk, akkor bátran kijelenthetjük, hogy a pénzügyi tudatosság igazából nem a pénzről szól.
Hanem egy olyan megközelítésről,
amelyre rendkívül nagy hatással
van a vagyon vagy az adósság léte
vagy hiánya.

Általánosságban egy kérdéskörben
a döntés alapvetően több lehetőség közötti mérlegelés eredménye,
amely az alábbi okok miatt történik:

Félelem

Végletes gondolkodás

→

A következő lépés a döntés: rálépni
arra az útra, ahol pénzügyi tudatosság a mindennapok részévé válik.
Bizonyos viszont, hogy ezt a döntést meghozni nem könnyű.

miérT iS nehéz DönTéST hOzni?

→

Ebben a látásmódban a lényegi
elem, hogy a pénzre, mint célok eléréséhez szükséges hatékony eszközre gondoljunk. Fokozatosan kell
eljutni arra szintre, hogy az ember
ne a pénz szolgálja legyen, hanem
uraja.
Az elhatározás az első lépés ennek
a szemléletnek az elsajátításában és
tény, hogy a folyamatot jelentősen
befolyásolja a minket körülvevő
környezet és az életünk adott időszaka.

Önmagunkba vetett
bizalom hiánya

A dolgok csak
feketék vagy csak
fehérek lehetnek

Környezetünk által
Szociális nyomás → gyakorolt befolyásolás,
ahol a hibázás nem
elfogadott
Nem szabad elfelejteni, hogy egy
döntés nem feltétlenül rossz, csak
rögössé válhat az út a fejlődés
felé.
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Másik szempontból vizsgálva, annak ellenére, hogy a döntés egyéni, mégis számtalan tényező befolyásolja, amit a legegyszerűbben így
lehetne ábrázolni:
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Azonban az önmagunk számára
meghatározott tudatosság támogat abban, hogy egyéni életmódon
kívüli hatások kisebb mértékben
legyenek jelen a döntések folyamatában.
Nyilvánvaló, hogy a különböző
élethelyzetekben más és más döntéseket kell hoznunk. Éppen ezért
változó, hogy a folyamatnak milyen
időigénye van és abban mennyire
átgondolható. Az viszont vitathatatlan, hogy pénzügyi kérdésekben
kellő időt és energiát kell fordítani a
végső döntés meghozatalához.

Miért is van szükség
több
tudatosságra
a
pénzügyekben?

• 53,5%-a válaszolta azt a háztartás
költségvetésének
tervezésére
vonatkozó kérdés kapcsán, hogy
megtervezi havi kiadatásait és
rendelkezik saját költségvetéssel

Számtalan kutatás lát napvilágot az
utóbbi években, amelyek azt vizsgálják milyen a magyar lakosság
pénzügyi kultúrája. Nem kifejezetten kedvező a helyzet és napjainkban ezért is kiemelt a tudatosságra
való igyelemfelhívás: a lakosság
pénzügyi ismeretei és azok gyakorlati alkalmazása elmaradást mutat a
fejlett országokhoz képest.

• háztartásai kiadásainak átlagosan
40,5%-át képezi a rezsikiadás

A Nemzetgazdasági Minisztérium
egy hétéves, átfogó nemzeti stratégiát készített a lakosság pénzügyi
kultúrájának erősítésére. Ennek kapcsán gyűjtötte össze azokat a fontosabb jellemzőit a magyar pénzügyi
kultúrának, amelyek nem hagyhatók
igyelmen kívül és mielőbbi változtatásokat igényelnek.

• nyugdíjuk kapcsán 68,2%-a csak az
állami nyugdíjból tervezi inanszírozni
idős kori kiadásait

A teljesség igénye nélkül néhány kiemelendő eredmény egy 2017-ben
végzett közvélemény-kutatásból,
ahol a megkérdezettek
• átlag feletti pénzügyi ismeretekkel
rendelkeznek,
de
ez
nincs
párhuzamban az ismeretek gyakorlati
alkalmazásával
• kevésbé megfontoltak a pénzügyeik
területén, szívesebben költik a
pénzüket
• kevéssé tűznek ki hosszú távú
célokat

• 33,5%-a egyáltalán nem takarít meg
• átlagosan havi jövedelmük 13,1
%-át tudják félretenni (folyószámlán
vagy otthon tartva)
• több mint felének okozna gondot
egy havi jövedelmének megfelelő
összeget kitevő nem várt kiadás

Összességében azt lehet elmondani, hogy országos szinten van
hova fejlődni a pénzügyi kultúra tekintetében, melynek
fontos szakasza az ember
pénzügyi attitűdjében
bekövetkező pozitív
változás.
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miT jelenT A pénzügyi ATTiTűD?

lényegében

hárOm öSSzeTevő hATárOzzA

meg A pénzügyi ATTiTűDöT:

A pénzzel, pénzügyekkel összefüggő viszony, melynek kialakulásában
jelentős szerepet játszik

•

gyerekkori tapasztalat

•

család által megismert érzések,
bánásmódok, minták

•

közvetlen környezetből
származó gyakorlatok.

MEgISMERÉS
(tudatosság, kontroll)

VISELKEdÉS
(hajlandóság,
törekvés)

Ennek a három tényezőnek a befolyásolása,
alakítása egyéni törekvés eredménye lehet
kizárólag.

ÉRZELEM
(pozitív-negatív
hozzáállás)

Ennek megfelelően a tudatosság
elhatározásán túl az alábbi fejlődési
útvonalon célszerű továbbhaladni:
1. Pénzügyi ismeretek elsajátítása –
Számtalan információs kiadvány áll
rendelkezésre, amelyek támogatást
nyújtanak a célirányos tájékozódásban.
2. Pénzügyi hozzáállás alakítása
– Az ismeretek birtokában egyre
többször történik meg a mérlegelés a pénzügyi kérdések kapcsán, a
döntés meghozatala előtt.
3. Pénzügyi viselkedés nyilvánvalóvá válása – A korábbi elhatározás a
pénzügyi tudatosság iránt cselekvéssé fejlődik tovább és ennek tapasztalható eredményei lesznek
láthatók az életmódban.

miben TUD megnyilvánUlni A pénzügyi TUDATOSSág éS ATTiTűD?
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Az alábbi területeken már a kezdetekkor biztosan lehet eredményeket elérni a tudatos szemlélet gyakorlása által:

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Háztartási költségvetés
Kiadások mérlegelése
Hosszú távú pénzügyi célok
kitűzése
Kölcsönfelvétel szüksége a megélhetés
érdekében
Megtakarítások képzése
Számlák határidőben történő
kiegyenlítése
Megélhetési költségek fedezetének
tervezése
A pénzügyi döntések előtt való
tájékozódás
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Első lépés a tudatos pénzügyek felé: TERVEZÉS
A tervezés hivatott azt a feladatot
ellátni, amivel képesek vagyunk jövedelmünket (bevétel) és költségeinket (kiadások) kordában tartani.
Ezen felül lehetőséget teremt arra,
hogy célokat (vágyak, igények) tűzzünk ki magunk elé, azok eléréséhez pedig lépéseket (megtakarítás)
határozunk meg.
A tervezés és az így kialakuló személyi költségvetési tervnek (bevétel-kiadás-megtakarítás viszonya)
számos előnye van:
- nyomon követhető mire költünk
- a jövedelem beoszthatóbb
- félre lehet tenni a jövedelemből
- könnyebben kezelhetők esetlegesen
bekövetkező váratlan kiadások, változások

A pontos terv készítése előtt célszerű első körben áttekinteni, hogy az
életmód alapján milyen bevételek
és kiadások, illetve milyen egyéb
befolyásoló tényezők jelennek meg
a mindennapokban. Egy háztartásban az alábbiakkal mindenképpen
számolni kell:
KIAdÁSOK
Rezsi költségek
Élelmiszer, tisztálkodás
Egészségügyi költségek
Napi útiköltségek
Oktatási költségek
Hiteltörlesztés
Egyéb

BEVÉTELEK
Vagyon (ingatlan,
ingóság, pénz,
befektetés)
Jövedelem
(munkabér,
társadalmi juttatás)

EgyÉB ERőFORRÁSOK
Munka (ismeretek,
gyakorlat, személyiség)
Idő (munka- és
szabadidő)

Természetesen ez a lista nem teljes,
mindenki önmaga számára alakítja
ki életmódjának megfelelően.

A megtakarítás gyűjtése nyilvánvalóan jövedelemfüggő, de nem lehetetlen vállalkozás.

Második lépésben érdemes áttekinteni rövid és hosszú távú célokat,
kötelezettségeket, illetve váratlan
helyzeteket, amelyekkel ugyanúgy
kalkulálni szükséges a költségvetésben. Ezek eléréséhez kell megteremteni a megtakarítást.

mOST, hOgy láThATóvá válTAk A legfOnTOSAbb SzempOnTOk, megkezDőDheT A Személyi kölTSégveTéS elSő elkéSzíTéSe.

ESZKÖZÖK
Ingatlan
Közlekedési eszköz
Lakberendezés
Elektronikai eszközök

SZOLgÁLTATÁSOK
Szórakozás
Ingatlan felújítása
Autószerelés
Karbantartási
költségek
Hitel végtörlesztése

ANyAgI BIZTONSÁg
Nyugdíj kiegészítés
gyermek támogatása
Váratlan kiadások
Jövedelem kiesés

Nem kell bonyolult dologra számítani. Az egész lényege, hogy legyen
egy forma, amiben felsorolásra kerülnek a főbb bevételek, az állandó
és szükség szerinti kiadások. Mindezek mellett pedig láthatóvá váljanak a havonta alakuló eredmények
(adósság vagy megtakarítás), rövid
és hosszú távú igények, vágyak, célok.
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A fOrmA
Amit havonta átgondolni célszerű,
az összefoglalható négy témakörben:
1. Célok – Minden hónapban tudatosítani kell, hogy adott évben
melyek azok a biztosan felmerülő
kiadások, amelyekkel kalkulálni kell
(mikor kell kiizetni, mennyi idő van
félretenni hozzá stb.). Ezek olyan
kiadások lehetnek, mint például
helyi adók, gépjármű adó, biztosítás. Emellett érdemes felírni, hogy
melyek a rövid (például a következő
2-3 évben) és a hosszú távon (például 4-5 év múlva) elérni kívánt célok (lakásvásárlás, körutazás, konyhafelújítás stb.)
2. Bevételek – Itt kell felsorolni
az összes jövedelemforrást (munkabér, szociális juttatás, eseti támogatások).
3. Kiadások – Először azokat a kiadásokat kell

sorra venni, amelyek rendszeres
kiizetést igényelnek (rezsiköltségek, hiteltörlesztés stb.), másodszor
kell áttekinteni azokat a költekezéseket, amelyek változó nagyságúak
(élelmiszer, útiköltség stb.). Ahhoz,
hogy pontosan át lehessen látni a
kiadásokat, érdemes minden hónapban összegyűjteni a bevásároló listákat (ha a vásárláskor kapott
blokk nem egyértelmű), számlákat.
Vagy mindennap összeírni a költekezést.
4. Összegzés – Minden hónapban
érdemes időt szánni arra, hogy áttekintésre kerüljenek a fentiekben
készült jegyzetek. Itt célszerű felírni,
hogy milyen megtakarítás keletkezett vagy adósság halmozódott fel.
El kell érni azt a minimális célt, hogy
a kiadások nem haladják
meg a bevételeket.

fOnTOS lépéSek A jegyzeTeléS SOrán

közelebb visz a tudatosság felé.

1. Miután megérkezik hónap elején
a jövedelem, ki kell számolni menynyi marad, ha az összes kötelező
havi költség kiizetésre kerül.

Időt és energiát jelent a személyi
költségvetés vezetése. Azonban már
az első pár hónap alatt olyan képet
tud alkotni az életmódról, amely
késztetni fog némi újragondolásra.
Olyan kérdések merülhetnek majd
fel, mint:

2. Az így megmaradt jövedelem
kapcsán át kell nézni, hogy milyen
adósságok vannak még, lehet-e
mellettük valamekkora összeget
félre tenni váratlan kiadásokra vagy
későbbi tervek megvalósítására.
3. Ha mindez megvan, akkor az így
kapott – lecsökkentett – jövedelmet érdemes hetekre elosztani és
tartani azt az elhatározást, hogy
csak ez a rendelkezésre álló összeg
kerül majd elköltésre.
Ezekkel a lépésekkel fog körvonalazódni a hónap költségvetése, amely így elsőre

- Vajon szükségem volt erre a dologra vagy inkább tettem volna félre az
árát?
- Ha igyeltem volna az akciót, akkor
mennyit spórolhattam volna?
- Ha minden hónapban ezt az összeget megtakarítom, akkor akár előbb
elérhetem az egyik célom?
Meglepőnek tűnhet, de célszerű
a költségvetést úgy vezetni, hogy
mindig a legkedvezőtlenebb helyzetre gondolunk. Egyrészről nem
érhet váratlanul, másrészről ad
lehetőséget a felkészülésre.
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Apró fortélyok a fokozatos fejlődéshez
Íme néhány hasznos trükk, hogy a
tudatos pénzkezelés ne terhet jelentsen, hanem az életmód részévé
váljon:
- bOríTékOk: Érdemes venni néhány
borítékot és felcímkézni (például: élelmiszer, üzemanyag, iskola,
egészség). Ezekbe lehet berakni
a havi megtervezett összeget. Ez
a módszer segít a beosztásban és
ennek betartásában. Ha jól sikerül
ez a fajta rendszerezés, akár még
megtakarítás is keletkezhet hónap
végén.
- pici rUgAlmASSág: Ha a kiadások szigorúan meghatározásra kerülnek,
akkor is célszerű egy kis engedékenység önmagunkkal szemben. Ez támogat abban,

hogy a váratlan költségek is kezelhetők legyenek.
- Apró pénzek A perSelyben: Érdemes
megigyelni, hogy ha napvégén
egy perselybe tesszük az apró pénzt
a tárcánkból, akkor hétről hétre milyen kincs tud felhalmozódni. Lehet
ezt úgy is csinálni, hogy csak egy
adott érmét gyűjtünk a perselyben
(50 forint vagy 100 forint).
- beváSárOló liSTA: Átgondolásra
késztet vásárlás előtt, ha lista készül.
Ezzel akár kikerülhetők az utólag feleslegesnek gondolt, megvásárolt
termékek.
- STOp-nAp: Ez azt jelenti, hogy hetente vagy kéthetente van egy nap,
amikor nincs költekezés. Nehéz ezt
tudatosan megvalósítani, de érdemes.

Amikor a tanuló felnőttből oktató lesz…
A tudatos pénzkezelés már gyerekkortól tanulható, hiszen a saját
környezetben tapasztalat minták
alapján kezd el mindenki viszonyulni a pénzügyekhez. Számtalanszor kerülhet szóba társas kapcsolataink során, hogy mit hogyan
érdemes, szeretünk tapasztalatot
cserélni, megvitatni kérdéseket.
A pénzügyek terén ez nem azt jelenti, hogy nyíltan kell beszélni az
anyagi helyzetről, de a felmerülő problémák kapcsán érdemes
lehet egymástól tanácsot kérni.
Aki elindul a tudatosság útján
és megtapasztalja a jó oldalát,
biztosan szíves osztja meg majd az
ebből fakadó örömét és

segít másokat a szemléletváltásban.
A média is folyamatosan hangsúlyozza, hogy a pénzügyi ismereteket már gyerekkorban fontos
elsajátítani. Az oktatásban is egyre
többféle módon kerül be a tanmenetekbe. Viszont ez mit sem ér akkor, hogy a gyermek mást lát otthon. Családban megszabható az a
határ, amin belül a szülő megoszthatja gyermekével a házi kasszáról
való tudnivalókat. Ezen kívül pedig
kialakítható az a nevelési módszer,
aminek segítségével a gyerekek is
érteni fogják a pénzkezelést.
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Az otthoni nevelés hatékony eszköze a zsebpénz. Egyik nagy
előnye ennek, hogy nem csak a gyermek tanul meg vele okosan
bánni, de a szülő részére is tartogat további tanulnivalót.
Néhány példa erre:

GYERMEK

SZÜLŐ

hogy a zsebpénz egy
hogy ez egy olyan
▶ Rögzül,
▶ Rögzül,
rendszeres bevétel, amire lehet
kiadás, ami a családban marad,
számítani, és amivel kapcsolatban valamennyire szabadon lehet
dönteni.

tapasztalja a pénz
▶ Közvetlenül
eszköz jellegét (például a vágyott játékért izetni kell, az iskolai
büfében érte alma kapható)
tapasztalja és tan▶ Fokozatosan
ulja meg megbecsülni a munkát
(például házi munkáért kapott
plusz zsebpénz), és ezzel együtt
számításba venni a pénz értékét.

Ebből is látható, hogy a tudatos
pénzkezelés
egy
folyamatos
tanulási folyamat. Alapjaiban képes
meghatározni az életmódot, amely
sokszor gördülékenyen halad előre,
de előfordul, hogy rögös az út
előtte.

de a gyermek dönthet róla.
tudja megértetni,
▶ Fokozotason
hogy mikor mit lehet megvenni, miközben önmaga számára
tudatosítja a tervezés lényegét.
fejlődik tovább a gyer▶ Együtt
mekkel a felelős és tudatos
pénzkezelés

Néhány egyszerű feladat…

17

Állítsd fel az igényeidet, kötelezettségeid sorrendjét!
A felsorolt költségeket csoportosítsd aszerint, hogy melyikre mikorra tudnál
megtakarítani, spórolni.
Egy tanfolyam díja, csokoládé, nyaralás, fogkrém, egynapos kirándulás, villanyszámla, új ágy, a családi autó kötelező műszaki vizsgadíja, tej...

HAVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

KIAdÁS
RÖVId TÁVú
(1 ÉVEN BELüL)

HOSSZú TÁVú
(1 ÉV MúLVA)
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Tervezd meg, hol tudsz félre tenni!
Becsüld meg, hogy előző hónapban milyen költségeid voltak, majd nézd át,
hogy hol és mennyit tudsz spórolni. A végeredményül kapott összeged lesz
az a megtakarítás, amelyet később fel tudsz akár váratlan kiadásra használni.

KöLtSéGEM
nEvE
1.

Rezsi költség

2.

Élelmiszer

3.

Hitel

4.

...

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
öSSZESEn:

MúLt hónApbAn
ELKöLtött
öSSZEG

EbbEn A
hónApbAn
tERvEZEtt
öSSZEG

MEGtAKARítáS

Borítékos módszer
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gondolatban képzeljük el az alábbi biztos kiadásokat a következő 4
hónapra:
- Nyelvvizsga díja
- Új cipő
- Vízforraló

25.000 Ft
10.000 Ft
5.000 Ft

Minden hónapban összesen 10.000 Ft megtakarítás keletkezik. Hogyan
osztod fel havonta borítékokba, hogy biztosan összegyűljön az összeg?

boRítéK
Nyelvvizsga díja
új cipő
Vízforraló

1. hónap

2. hónap

3. hónap

4. hónap

CSALáDI KöLtSéGvEtéS
Ennyit költöttünk
ebben a hónapban

Célkitűzés erre a
hónapra

Hitel/Lakbér
Rezsi
Élelmiszer, tisztálkodás
Ruházat, cipő
Autó(benzin, szervíz, parkolás stb.)
Biztosítás(Élet-,Lakás-, autó-, stb)
Iskola, óvoda
Különórák
gyógyszerek és orvosi költségek
Utazás, tömegközlekedés
Tévé és internet
Telefon
Szépeségápolás (fodrász, kozmetikus)
Kultúra, könyv, színház, mozi
Ajándékvásárlás (?)
?
Hobbi
Egyéb
öSSZESEn:

A CSALáD KIADáSAI
Alapvető szükségletek
Lakbér
víz- és csatornadíj
Lakhatás

Rezsi

elektromosság
gáz/távfűtés
közös költség

Élelmiszer
Egészségügyi kiadások (testápolás, gyógyszer)
Ruházat, cipő
Tömegközlekedés
öSSZESEn:

összeg (forintban)

