Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási alapok
Az OTP Fáy András Alapítvány távoktatási programja a 10. osztályosok számára

VII. A pénzkezelési szokásokról
Mindenki eltérő módon kezeli a pénzét, s más formái vannak annak is, hogy miként tartjuk
nyilván kiadásainkat, bevételeinket. Valaki papír ceruza módszer segítségével egyszerűen csak
ke éoszt egy füzetoldalt, az egyik oszlop tetejére felírja, hogy „bevétel”, a másik tetejére pedig,
hogy „kiadás”.
Mások ezt jobban részletezik, de ugyancsak manuálisan végzik. Vannak szoftverek is
ugyanerre a célra, melyek bármikor letölthetők az internetről.

Példa
Ma már léteznek olyan pénzügyi szolgáltatók, akik ha hitelkártyát vásárolunk tőlük (és
azt használjuk is), hó végén küldenek egy kimutatást arról, hogy a különböző fogyasztói
kategóriákban mire mennyit költö ünk. Pl. higiéniai eszközökre, élelmiszerre, ruházatra
stb. S őt (!), beállítást is lehet kérni arra vonatkozóan, ha valamire nem kívánunk egy ﬁx
összegnél többet költeni.

K övetkeztetés
Vezethetünk napi szinten háztartási naplót, de azt is megtehetjük, hogy
folyamatosan gyűjtjük a blokkokat és csak hét végén készítünk elszámolást a
kiadásainkról.
Lehet azonban, hogy még távol áll a gondolkodásunktól egy ilyen szisztematikus rendszer
felépítése, ez esetben a következő tippek segíthetnek.
Végezzük a vásárlásainkat olcsóbb helyen , pl. hipermarket, diszkont élelmiszer
áruházak. Ezekben a minőség nem rosszabb, sőt néha meggyőzőbb, és az árak
kedvezőbbek. Magyarországon is több áruházlánc üzletei közül választhatunk. Gyakran
saját termékeket is árulnak, kedvező áron.
Vásároljunk szezonális, hazai termékeket , különösen igaz ez zöldség, gyümölcs
esetében.
Mindig használjunk bevásárló listát ; ha ezt nem tesszük, valószínűleg sokkal többet
fogunk vásárolni, mint amennyire ténylegesen szükségünk van.
Érdemes nem naponta, hanem több napra egyszerre vásárolni , mert így átláthatóbb és jobban kontrollálható a készlet és az igény helyzet.
Éljünk az akciós ajánlatokkal (ez természetesen más termékekre is vonatkozik).
Ha van rá lehetőségünk (időnk és tehetségünk) főzzünk magunknak A kész ételek,
így a pizza, sütemény, befő általában drágább, és általában kevésbé ﬁnom, mint a saját
készítésű.
A legtöbbször vásárolt termékek kínálatát tanulmányozzuk A különböző márkák
közö sokszor csak a márkanév tesz különbséget, ez az árat azonban aránytalanul
megnövelheti.
Felhasznált irodalom:
„Spórolás a háztartásban”, Letöltés helye:
h p://www.tutitippek.hu/blog/sporolas-ahaztartasban.php. Letöltés ideje: 2012. január

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.
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