
1. Készíts stratégiai cash flow tervet: ez a terv alapvetően 
megmutatja a készpénz áramlás irányait. A család 
pénzáramlását kb. úgy képzeld el, hogy van egy szűrő 
különböző méretű lyukakkal. Felül, akár egy valaki vagy 
többen is beraknak pénzt (ezek a bevételek), míg alul a 
különböző lyukakon kifolyik a pénz (ezek a kiadások). Mind 
addig jól működik, amíg felül több kerül be, mint amennyi alul 
kifolyik. A stratégiai cash flow tervben éves szinten kell látnunk 
a bevételeket és a kiadásokat.

2. Vezess,  pénzügyi  háztartási  naplót! Az  éves  tervek 
megvalósulását  viszont  csak  akkor  tudjuk  kontrollálni,  ha 
háztartási naplót vezetsz, és havonta ellenőrzöd. A kiadások 
bevételek  vezetésében  viszont  következetesnek  kell  lenni, 
hogy  kinek  milyen  mélységig  kell  lemenni,  az  viszont  már 
egyén  függő.  Lesz  olyan  család  akinek  elegendő  lesz,  hogy 
rezsi  35.000 Ft. Viszont ha ezt pl.  soknak tartod, akkor már 
bele kell  menni a részletekbe, és meg kell  vizsgálni,  min és 
hogyan lehet csökkenteni.

3. Mindig tervezd alul a bevételeket a kiadásokat pedig felül! 
Így  érheted  el,  hogy  nem  lesz  kellemetlen  meglepetésed. 
Ugye még Te sem hallottál még olyat, hogy egy ház felépítése 
kevesebbe  került,  mint  amennyire  tervezték.  Pl.  10%-os 
fizetés  emelésre számítasz,  akkor  is  csak pl  3%-kal  számolj, 
vagy a rezsi  emelkedését  5%-ra becsülöd ezzel  szemben Te 
számolj  10 %-kal.  Legfeljebb több megtakarításotok lesz,  és 
még beleférhet egy plusz nyaralás is.



4. Amennyit  a  hobbidra  költesz,  annyit  rakjál  is  félre! Ezzel  az 
egyszerű lépéssel a jelen kikapcsolódását, egyensúlyban tartod a 
jövő biztonságával. Ezzel a szokással, nem veszed le a jövőről sem 
a  fókuszt,  de  nem  is  misztifikálod  túl.  Megéled  a  jelent  és 
gondolsz a jövőre is.

5. Fagyaszd be a hitelkártyádat!  Ha te minden hónapban napra 
pontosan befizeted a teljes összeget, akkor ez nem vonatkozik 
Rád.  De,  ha a  90%-hoz tartozol,  akkor hosszútávon szükséges 
lesz  ez  a  lépés.  Amíg  hitelkártya  tartozásod  van,  addig  ne 
vásárolj semmi olyat amire nincs azonnal szükséged. Ne spájzolj! 
Még akciósan se. Mert az egyik oldalon megfogsz 10-20 %-ot, a 
másik oldalon kiadsz 30-40%-ot kamatra.

6. Ha úgy érzel, hogy valamit elrontottál, ne ostorozd magad, 
csak egyszerűen próbáld legközelebb jobban csinálni! Arra 
koncentrálj amire még ráhatásod van, amin már nem tudsz 
változtatni, legfeljebb a tanulságok levonására használd.

7. Este számold meg mennyi pénzed van a pénztárcádban! Az 
aprópénzt akár rakd ki egy malacperselybe, majd ha összegyűlik 
pl. 5.000 Ft, rakd már egy megtakarítási számlára.



8. Bevásárló listával menj vásárolni! Tartsd is magad hozzá. Mindig 
nézz körül alaposan a boltban, bátran hajolj le és nézz egy kicsit 
feljebb  is.  Az  akciós  dolgoknál  fontold  meg,  nem  akciósan  is 
szükségem lenne rá?

9. Nézd meg mindig a blokkot a pénztárnál! Meg fogsz lepődni, 
hányszor  van  tévedés  benne  (ehhez  viszont  tudnod  kell,  mit 
mennyiért emelsz le a polcról). 

10. Havonta  legalább  egyszer  olvasd  le  a  mérő  órákat! A 
fogyasztásokat számold át forintra, mérlegelj elégedett vagy-e 
vele, ha nem változtass néhány szokásodon.

11. Képezd magad pénzügyileg! Olvass pénzügyi könyveket, blogot, 
játssz pénzügyi játékokat, tanulj, tapaszt. Többek között azért jó 
játszani,  mert  összehozza a családot  és alkalmat teremt,  hogy 
beszéljetek a pénzről, a pénzügyekről.



12. Fókuszálj  a legfontosabb pénzügyi célodra!  Állítsd a kiadásokat 
fontossági  sorrendbe,  és  ilyen  sorrendbe  rendezzed,  ha  már  a 
gyanúja  is  felmerül,  hogy  valamire  nem  fogja  futni.  Bátran 
alkalmazd a boríték rendszert!

13. Nagyobb  pénzügyi  döntések  előtt  konzultálj  pénzügyi 
szakemberrel!  Hidd el  segíteni  fog,  hogy a külön álló  dolgokat 
rendszerbe lásd és összeálljon a kép. Most magam ellen beszélek 
egy kicsit, de  akár többel is, keresd meg azt, akivel hosszútávon 
együtt tudsz működni.

14. Tanítsd gyerekeidet is pénzügyekre! A leghatásosabb a követendő 
jó példa, már csak ezért is muszáj Neked jól csinálni. Figyelj, hogy 
ne  indítsd  gyermekedet  pénzügyi  handicappel  az  életnek  pl. 
diákhitellel.  Az  egyik  legjobb  tanító  a  zsebpénz.  Engedd,  hogy 
kicsiben hibázzon, hogy már nagyban ne kövesse el.

15. Évente  nézesd  át  a  pénzügyi  megoldásidat!  Nézesd  át  a 
biztosításaidat,  okosan  válaszd  meg  a  bankszámláidat.  A 
megtakarítások  összetételét,  se  hanyagold  el.  Ha  hitelre  van 
szükséges gondosan válaszd ki!



16. Papír alapon is tarts rendet a számla kivonatok között! Az idő is 
pénz, ha nincs rend, nagyon sok idődbe tellik, mire egy-egy fontos 
adatot előkeresel és közben el is megy a kedved, hogy foglalkozz 
vele.

17. Rögzítsd  és  küldj  magadnak  a  figyelmeztetés  a  pénzügyi 
határidőkről!  Így  biztos  nem  kerüli  el  a  figyelmedet  egy-egy 
befizetés.  Ugyan  ezt  tedd  meg  a  fontosabb  dokumentumok 
lejárati  idejével.  Sok pénzt takaríthatsz meg,  ha nem büntetnek 
meg lejárt forgalmi és jogosítvány miatt. Vagy ha útleveledet nem 
sürgősségivel kell intézned.

18. Készítsd el  a  házi  pénzügyi  alkotmányodat!  Határozzátok meg, 
milyen összeg fölött döntötök közösen, pl 5.000 Ft felett, meg kell 
kérdezned a párod és fordítva is igaz. Határozzátok meg mi az a 
távolság,  ahova  még  nem  használtok  autót,  inkább  gyalog, 
kerékpárral vagy tömegközlekedéssel mentek.

19. Megfelelő  időtávra  a  megfelelő  pénzügyi  megoldást  válaszd! 
Helyesen  határozd  meg,  kockázatvállalási  hajlandóságodat,  az 
időtávval együtt. Ne várd el, hogy a maratonin sprinter tempóban 
kezdjen. Maratonin sem az nyer, aki az első kilométernél az élen 
áll. 



20. Még  amíg  nem  szükséges,  addig  is  állítsd  magad  pénzügyi 
kihívások elé!  Örülj ha nem kell minden forintnak megnézned a 
helyét.  Próbáld  ki,  milyen  lenne  ha  meg  kellene.  Ne  lemondj 
dolgokról,  hanem kreatívan  old  meg!  Szervezz,  keress  ingyenes 
vagy olcsó programot  vagy  oldj  meg egy többfogásos  ebédet  4 
főre 1.000 Ft-ból. 

Legyen sikk a spórolás, az élvezetes megtakarítás!

Ha egyetlen pénzügyi szokás is új volt és tetszett, ne felejtsd el likolni a facebookon a 
Pénzügyi Őrangyalt!
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