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f PÉNZIRÁNYTŰ

Első lépés a megfontolt pénzügyekhez:
készíts költségvetést!
Vannak barátaid, ismerőseid, akik gyakran pénzszűkében szenvednek, és nap mint
nap anyagi gondokkal küszködnek? Nem szükségszerű, hogy Te is közéjük tartozz!
Pénzügyi helyzeted alakulását egyszerűen nyomon követheted és könnyebben kézben
tarthatod, ha „házi” költségvetést állítasz össze. Ezáltal reálisabban tudod megítélni
anyagi helyzetedet, és nagyobb eséllyel kerülheted el a hó végi pénzhiányt.
Segítségével jobban fel tudod mérni, hogy havi bevételeidből mennyi tudsz tartalékolni,
illetve milyen nagyságrendű hitelt tudnál törleszteni hosszabb távon is.
Első lépésként írd össze havi bevételeidet és kiadása- Amennyiben még tanulsz, a költségvetést
ugyanúgy el tudod készíteni, bevételi oldadat az alábbiak szerint:
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BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Rendszeres
munkavégzésből
származó nettó bér

Társadalmi juttatások
(Pl.: családi pótlék,
szociális segély, stb.)

Egyéb jövedelmek
(Pl.: különmunka,
prémium, kamat,
osztalék, stb.)

Közel állandó
költségek
Kiﬁ zetésükkel minden
hónapban számolnod kell.
(Pl.: rezsi, biztosítás, stb.)

Megélhetési költségek
Rendszeres kiadást
jelentenek, mértékük
döntésed alapján
befolyásolható.
(Pl.: étkezés, ruházkodás,
sport, szórakozás, stb.)

EGYENLEG

lon szerepeltetve ösztöndíjadat, zsebpénzedet, diákhiteledet, vagy egyéb jövedelmedet,
összevetve azokat kiadásaiddal (kollégium,
továbbtanulás költségei stb.).
A bevételi és kiadási oldal összevetése alapján egyértelműen látni fogod, hogy egy
hónapban mennyivel költöttél kevesebbet (vagy többet!) az adott havi jövedelmednél. A költségvetés tehát egyértelműen
megmutatja, hogy rendszeres kiadásaidon
felül marad-e pénzed, és ha igen, mennyi.
A fennmaradó összegből érdemes nyaralás, karácsonyi vásárlás céljából havonta
valamennyit félretenni, és ebből tudod hiteleidet is törleszteni. Hitelfelvétel esetén
vigyázz, hogy ne kelljen az utolsó forintodat is törlesztésre fordítanod! Kalkulálj
azzal, hogy a havi törlesztés összege később meg is változhat. Ráadásul akciós hiteleknél az első néhány törlesztőrészlet
jóval alacsonyabb lehet a később esedékes részleteknél.
Akár van hiteled, akár nincs, bármikor előfordulhatnak váratlan többletkiadások, illetve közbejöhet egy betegség, esetleg átmeneti munkanélküliség, ezért mindig legyen
biztonsági tartalékod!

Az alábbi honlapokon elolvashatod a teljes cikksorozatot, és e témákban további információt is találhatsz!

A Pénziránytű rovat az alábbi partnereink támogatásával készült:

www.pszaf.hu/fogyaszto
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