
Tanácsok pénzgazdálkodáshoz 

 

1. A jelenlegi adatok alapján elıször készítsünk havi költség kimutatást, hasonlóan a 

mellékelt példához és a következı hónaptól készítsünk tervet és igyekezzünk 

betartani. 

2. Vezessünk havonta egy füzetet (naplót), melybe havi szinten beírjuk bevételeinket és 

kiadásainkat. Ellenırizzük, hol tartunk az 1 pontban elkészített tervhez és a 

szükséges lépéseket tegyük meg. 

3. Mivel a legnagyobb kiadás az élelmiszerekre történik, javasoljuk az erre fordítható 

költséget heti ill. napi szintre lebontani. Pl. a 4 tagú család havi 50 ezerbıl 

vásárolhat, ez heti szinten 12 500 Ft-ot tesz ki. Ezt tovább bonthatjuk: szombat és 

vasárnap: reggeli, ebéd, vacsora = 5000. (hétfıtıl péntekig reggeli, vacsora 7500.- 

napi 1500.)  

4. Célszerő nagyobb bevásárlás elıtt 1-1 órát szánni arra, hogy tételesen mit 

vásároljunk, és ezt írjuk össze. Vegyük figyelembe a különbözı üzletek akcióit. 

Otthoni készleteinket ellenırizzük, ne halmozzunk fölöslegesen. 

5. Amennyiben lehetséges kerüljük a kártyával történı fizetést, mert ez 

többletvásárlásra ösztönöz. A kártyán lévı összeget ne lépjük túl, mert az is hitelnek 

számít! Amennyiben kártyával vásároljuk ott is számoljunk azzal, mit rakunk a 

bevásárló kosárba, belefér e heti, havi keretünkbe? 

6. Ha szők az étkezési keretünk, ne hívjunk vendégeket. A nagyobb családi ünnepekre 

elıre takarékoskodjunk. Az ajándékozást a szeretet, a figyelmesség motiválja és ne a 

többet adjak, mint amennyit én kaptam. 

7. A főtés szezonális jellegő. Ha átalánnyal fizetünk, akkor is figyeljük a havi 

fogyasztást és vezessük, hol tartunk. Ellenkezı esetben váratlanul ér a 

végelszámoláskor fizetendı összeg. Amennyiben más módon főtünk, a nyári 

hónapokra esı kiadási részt hagyjuk a folyószámlán és kössük le 1-3 hónapra. Idıben 

vegyük meg a tüzelıt, gázfőtés esetén tartalékoljunk a téli nagyobb kiadásokra. 

8. Folyamatosan figyeljük a telefon, kábel TV, internet szolgáltatók ajánlatait, mivel 

versenyben állnak a vevıkért. Lehetıleg 1 évnél hosszabb hőségnyilatkozatot ne 

írjunk alá és figyeljünk az új lehetıségekre. 

9. A megtakarítást minden hónapban tőzzük ki elérendı célként. Döntsünk arról is 

konkrétan mit szeretnénk vásárolni és arra összpontosítsunk. Amikor összejött 

szükséges pénz, hitel nélkül vegyük meg. Amennyiben hitelre vásárolunk /lakás 

kivételével/ egy kényszerpályára kerülünk, amibıl már nincs visszaút. Elveheti 

örömünket, békességünket, egy váratlan kiadás boríthatja a családi költségvetést. 

Péld. 22.7. 

10. Egyszerre mindig 1 célt tőzzünk ki fontossági sorrendben, mire győjtünk. A 

megtakarításból nyithatunk gyermekeinknek megtakarítási számlát, adhatunk nekik 

zsebpénzt. A gyerekeink összegyőjtött zsebpénzét soha ne vegyük el, még kölcsönbe 

sem, mert elvesszük gazdálkodási kedvüket. 

11. A kiadásoknál elsı helyen legyen a tizedet. A fizetés megkapásakor külön borítékba 

tegyük, amihez csak adakozáskor nyúlunk. Mal.3.8-12. Zsid.7.4-10. 

12. Megtakarításunkból segítsük gyerekeinket, szüleinket, testvéreinket és gondoljunk 

öreg napjainkra. Kölcsön ne kérjünk, és kamatra ne adjunk. 2 Móz. 22-24. 
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