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Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási alapok

Az OTP Fáy András Alapítvány távoktatási programja a 9. osztályosok számára

VII. A sikeres és nem sikeres pénzügyi életvitel

P énzügyi életvitelük alapján az emberek csoportokba sorolhatók. Az alábbiakban egy ilyen
csoportosítással ismerkedünk meg.

Az első életvitel, amit az emberek élnek, a nem sikeres életvitel . Magyarország és a
világon nagyon sokan élik ezt az életvitelt, ez vezet az eladósodáshoz . I lyen esetben az
emberek többet költenek, mint amennyi a bevételük, tehát adósságuk termelődik. E z az
adósság növekszik, és amikor elér egy szintet, bekövetkezik a csőd. Magyarországon az
emberek 30-35%-a, míg az U S A-ban az emberek 60-65%-a van eladósodva.

A második nagy csoportba az átlagos életvitelt  folytatók csoportja tartozik. I lyenkor az
emberek az év során rendszeresen valamennyit megtakarítanak, tehát valamivel alacsonyabb
életszínvonalon élnek, mint amennyit keresnek, s utána fogják magukat, elutazzák, elsíelik,
vagy más módon elszórakozzák, elköltik az év közben megtakaríto  összes pénzüket. Aztán
megint kicsit megtakarítanak, és megint gondolnak egyet és elkölti az összes pénzt, mert bútort
vagy autót vesznek. Tehát összességben ugyanazon az életszínvonalon élnek, mint amennyit
keresnek.

A harmadik a sikeres pénzügyi életvitel , ez esetben mindig kevesebbet költesz, mint
amennyi bevételed keletkezik, ezért minden hónapban lesz megtakarításod. Az a jó, ha ez
minden hónapban megtörténik veled! Minden hónapban költs kevesebbet a bevételeidnél! E z
azt jelenti, hogy az a pénz, amit te megtakarításként elteszel, az majd neked dolgozik!
S ajnos manapság Magyarország lakosságának nagyon kis százaléka mondhatja el magáról,
hogy sikeres pénzügyi életvitelt folytat, ezt majd magatoknak kell elindítani, ennek
megvalósításához elengedhetetlen a Marshmallow kisfilmben láto  késleltetni tudás képessége.

Felhasznált irodalom:
Alkér Orsolya 2011. március 31-én a Szent István Egyetemen tarto  előadása alapján. 

Minden jog fenntartva! 
Jelen tananyagot vagy annak részét az O TP  Fáy András Alapítvány engedélye nélkül tilos
reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus,
fényképészeti úton vagy más módon – közölni. 
Felelős kiadó: O TP  Fáy András Alapítvány 
Felelős: Schrankó Péter, alapítványi ügyvivő és dr. Sarkady-Kiss Lilla, projektvezető

Gondold át szüleiddel is
megbeszélve, hogy ismerő-
seid közül kb. hány százalék
él sikeres, nem sikeres, illetve
átlagos életvitelt! Te
melyikbe szeretnél tartozni?
Mit kell tenned ennek
érdekében?

Kérd meg szüleidet, hogy a
következő hónap elején fix
zsebpénzt adjanak számod-
ra! Figyeld meg, hogyan
tudsz így gazdálkodni a
pénzzel! Készíts háztartási
naplót, hogy mennyi pénzt
költö él egy hónapban köz-
lekedésre, étkezésre, sportra,
szórakozásra és milyen
egyéb kiadásaid voltak. Majd
gondold át, hogy hol tudnál
spórolni!


