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Bevezetés 

Köszöntelek Mindennapi Pénzügyi Intelligencia 30 napos tanfolyam olvasói 

között! Az előbb két fontos döntést is meghoztál: Egyrészt vállaltad, hogy tenni 

akarsz a pénzügyi tudásod fejlesztéséért. Másrészt vállaltad, hogy erre nemcsak 

időt, hanem pénzt is áldozol. Ezzel messze kiemelkedtél a mezőnyből – és ehhez 

megérdemelsz egy nagy gratulációt! Máris az elithez tartozol. A legtöbben a mi 

kultúránkban ugyanis csak panaszkodnak, de nem tesznek semmi érdemlegeset 

a helyzetük javítása érdekében. Szóval csak így tovább: maradj nyitott és 

cselekvő! 

Forradalmasítsd a pénzügyeidet 30 nap alatt! 

30 nap egy teljes hónap – elég idő a valódi változásra, ha minden nap teszel 

valami azért, hogy jobb anyagi helyzetbe kerülj. Ebben a kiadványban ezért 30 

részre bontottam le azt, amit érdemes tudnod a valódi gazdagságról. Azt 

javaslom, hogy ne egyben fusd át ezt a kiadványt, hanem valóban próbáld egy 

hónap alatt meglépni ez itt leírt dolgokat. Ha a fejezetekben kapott tanácsokat 
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megvalósítod, nemcsak garantáltan jobb lehet az anyagi helyzeted, de el is 

indulhatsz az anyagi függetlenség felé. Ez egy olyan életfeladat, amiben csak azt 

szokták megbánni az emberek, hogy nem előbb kezdték — úgyhogy tedd oda 

magad! Bármit is változtatsz az anyagi szokásaidon, ha kitartó vagy, csak 

tapasztalatokat nyerhetsz. 

Minden „nap” végén konkrét tennivalókat írok le az adott témához. Ezeknek 

egy része aránylag kis erőbedobással, akár negyed óra alatt is megvalósítható, 

másokkal elég sok munkád lesz, több hetes vagy hónapos gondolkodást és 

kitartó munkát igényelnek tőled. Ezekre a témákra később is vissza kell majd 

térned, mert egy nap alatt nem fogod tudni megcsinálni őket. Ugyanakkor ne 

becsüld le a kis lépések erejét, és semmiképpen se add fel a nagy falatok 

„megrágását”! Ha az itt olvasott dolgokat valóban megcsinálod, „sok kicsi sokra 

megy” alapon messzire jutsz majd. 

 Mit ne csinálj? 

Az internetes tanulás egyik nagy hátulütője a felületesség és az információk 

minél gyorsabb „fogyasztása”. Ez rendben van akkor, amikor az árgép.hu-n 
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azonnal meg akarod keresni a legolcsóbb laptopot, de nincs rendben akkor, 

amikor tanulni és változni akarsz az életeden. Kezeld ezt a tanfolyamot úgy, 

mint egy rendes képzést: legyen helye az életedben, és vedd komolyan minden 

napját. Inkább naponta térj vissza az itt leírtakra, és munkafüzet-szerűen vedd 

végig az itt szereplő feladatokat. Ha segít, nyomtasd ki a mellékelt listát, és 

pipáld ki azt, amivel már megvagy.  

 Tippek a legjobb eredményér 

 Most azonnal nyiss egy új mappát a gépeden, és kezdd el elmenteni a 

feladatokat, illetve a kapott anyagokat. Így mindennek lesz helyes és 

minden egyben lesz. 

 Ne tedd félre ezt a kiadványt, hogy „majd megnézed, ha lesz időd”. 

Valószínű, hogy a jövőben ennél csak kevesebb időd lesz. A tanulásban 

amúgy abszolút igaz, hogy sok kicsi is többre megy, mint a kevés nagy. 

Minden nap foglalkozz az aktuális anyaggal. 

 Ha az adott leckével jár valamilyen írásbeli feladat, azt is csináld meg azon 

melegében. Ha nagyon elmaradsz, sokkal nehezebben fogod utolérni 

magad. 
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 Ha párkapcsolatban élsz, vond be a párodat is a tanulásba és a 

megbeszélésbe. Így könnyebb lesz változnod, és együtt változnotok. 

 Gyere el az offline programjaimra is, ahol „az ige testet ölt” (bocs). 

Minden modern látszat ellenére offline lények vagyunk: élőben sokkal 

jobban megértjük az új dolgokat, mint a személytelen online felületen. 

 Mivel a legtöbb ember anyagi helyzete (és pénzügyi értékrendje) 

megegyezik az ismerősei anyagi helyzetének átlagával, erősen javaslom, 

hogy ha van ilyesmire nyitott barátod vagy ismerősöd, hívd fel a figyelmét 

erre a tanfolyamra. Osztd meg ezt a tanfolyamot a facebook-on, hogy 

mások is halljanak róla.  

 Kövesd a többi tananyagot is, amit neked állítottam össze. Az anyagok 

egymásra épülnek, és a te fejlődésedet szolgálják.  

 

Üdvözlettel, 

Herman Judit 

pénzügyi intelligencia oktató 
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1. nap: A három pénzügyi világ 

Az első leckében a legalapvetőbb tudást osztom meg veled, ami minden 

pénzügyi fejlődés alfája és ómegája. Ha pénzügyekről van szó, három különböző 

világ létezik: a szegény, a középosztálybeli és a gazdag. Ez a három világ három 

gondolkodásmódot és három életvitelt takar. 

A szegény gondolkodás lényege az adósság és a függés. 

A középosztálybeli gondolkodás lényege a kényelem. 

A gazdag gondolkodás lényege az anyagi függetlenség. 

A pénzügyi intelligencia szempontjából a szegények és a középosztály 

egyformán alacsony szinten áll. A gazdag gondolkodású emberek magas 

pénzügyi intelligenciával bírnak. Te a három közül valószínűleg a középosztályt 

képviseled, még akkor is, ha most kifejezetten rosszul állsz, vagy netán 

urambocsá nyomorogsz. A szegény gondolkodású emberek ugyanis nem 

tanulnak – és főleg nem pénzügyekről. A gazdagok viszont napi szinten élik ezt 

a tudást, és jellemzően nem olcsó tananyagokból képzik magukat. 

A gazdag gondolkodás és viselkedés lényege az, hogy anyagilag függetlenné 

válj. Ez a pénzügyi intelligencia lényege. 
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Az anyagi függetlenség napjainkban marketing-hívószó lett, de sokan sajnos 

egyáltalán nem értik, mit jelent. Te mindenesetre innentől kivétel leszel, mert 

pontosan tudni fogod, hogy mitől kell függetlennek lenni. 

Az anyagi függetlenség lényege, hogy négy dologtól NEM függsz: 

1. Az államtól 

2. A bankoktól 

3. A munkáltatódtól 

4. A munkádtól 

Mitől nem függ az, aki anyagilag független? 

Az államtól: A kemény munkával 

megkeresett bevételedet nem zabálja fel 

az adórendszer, ahol (bocs, hogy ezt így 

kimondom) a legnagyobb pénzek 

korrupcióra és rossz minőségű 

szolgáltatásokra mennek el. Szintén ide 

tartozik, hogy öregkorodban az állami 
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nyugdíjon kívül más terved is van, így öreg napjaidban nem az vár rád, hogy 

dicsőségben nyomorogsz. 

A bankoktól: A lakhatásodat nem banki 

hitelekből oldod meg. Kerülöd az 

elszabadult, kezelhetetlen hiteleket (ilyen pl. 

a devizahitel). A banki kamatokon és banki 

termékeken túl is van saját befektetési 

terved. 

A munkáltatódtól: Nem a munkabéred az egyetlen bevételi forrásod. Nem csak 

a munkáltatód osztja be az idődet, neked is van valamennyi beleszólásod abba, 

hogy hol, mikor és mennyit dolgozol.  

A munkádtól: Ha imádod a munkádat, ha 

nem, van körülötted egy rendszer. Ez a 

rendszer akkor is termel neked 

valamennyi jövedelmet, ha nem dolgozol 

rajta napi 8-10 órát. Ezt a legjobban 

tőzsdei kereskedéssel, vállalkozással vagy 

ingatlan-kiadással érheted el. 
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A jó hír az, hogy ha ezt a négy területet elkezded rendbe rakni magad körül, 

automatikusan elindulsz az anyagi függetlenség irányába. 

A következő 29 napban ehhez fogok neked tippeket adni. Megismertetlek 

a pénzügyi intelligencia fogalmával, és megtanítalak arra, hogy az én 

tapasztalatom szerint mit és hogyan kell a mai magyar valóságban tenni ahhoz, 

hogy elkezdhess anyagilag függetlenné válni. 

Mit csinálj mától? 

 Ne csak olvasgass az anyagi függetlenségről: legyél valóban nyitott és 

hajlandó a saját életedben konkrét dolgokat is megtenni. 

 Írd össze, hogy a négy fenti területen hogyan állsz jelenleg: milyen 

függéseid (vagy ha haladó vagy, függetlenedési terveid, módszereid) 

vannak per pillanat. 

 Vedd észre, amikor a jövőben a függés irányába indulnál, és cselekedj 

ellenkező módon. 
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2. nap: Mi nem számít anyagi 

függetlenségnek? 

Ez a kérdés talán sokaknak fölösleges, de tapasztalataim szerint manapság olyan 

zavar és zaj van a pénzügyi témák körül, hogy egyáltalán nem árt tisztázni ezt 

az alapfogalmat. Ahhoz, hogy megértsd, mi az az anyagi függetlenség, nem árt 

tudnod, hogy mi nem az. 

Nem tartoznak ugyanis az anyagi függetlenség fogalma alá az alábbi dolgok: 

• Privát jachtod van. 

• A Karib-szigeteken nyaralsz. 

• Óriási gyémánt-nyakláncot veszel. 

• Drága éttermekben étkezel. 

• Versenyautót vezetsz. 

• Felsőkategóriás drogokat vagy konzumhölgyeket/urakat „fogyasztasz”. 

(Bocs, ha nem ilyen az értékrended, de a „felső” körökben ez gyakran az 

életvitel alapja. Ajánlom erről A Wall Street farkasa című filmet, ha még 

nem láttad.) 
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Ezeknek semmi közük az anyagi függetlenséghez, még akkor sem, ha valóban 

sok anyagilag független ember él ilyen kellékekkel körülvéve, és a média is 

ezeket a képeket nyomatja. 

A fenti dolgok a gazdagság, méghozzá a pazarló gazdagság részei. 

Az nem anyagi függetlenség, ha valaki sokat keres, és nagy lábon él, hiszen 

ilyenkor a munkájától függ. Ha az illető valami miatt elveszíti a munkáját, és 

megszűnnek a bevételei, következik a luxuscikkekkel körülvett nyomorgás. Ezt 

lehet látni számos celebritásnál, akik a kastélyban élnek luxuskörülmények 

között, és közben teljesen el vannak adósodva. 

Az anyagi függetlenség azt jelenti, hogy akkor is megélsz, ha nem dolgozol 

munkahelyen vagy a cégedben napi 8-10 órát. 
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Magyarán szólva az az anyagi függetlenség, ha akkor is van bevételed, ha nem a 

megszokott egész napos munka életvitelt folytatod, de nem is a 

megtakarításodat éled fel, hiszen az egy idő után értelemszerűen elfogy, és 

akkor ott vagy, ahol a part szakad. 

Az anyagi függetlenséghez kell tehát egy rendszer, ami akkor is jövedelmet hoz, 

ha te nem gályázol vele. 

Ezt hívjuk befektetéseknek. Ide tartozik az a milliomos, aki a tőkéje kamataiból 

él. Szintén ide tartozik az az ember, aki lakásokat vagy garázsokat ad ki, és a 

bérleti díjból fedezi a főbb kiadásait. Vagy ilyen az a vállalkozó, aki 

automatizálta az ügyeit, és akkor is tud megrendeléseket fogadni és teljesíteni, 

ha éppen néhány hétig nyaral. 

Mit csinálj mától? 

 Gondold át, hogy számodra mit jelen a gazdagság? 

 Gondold át, hogy mit jelent az anyagi függetlenség, és hozz egy 

egyértelmű döntést, hogy melyikre vágysz. 
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3. nap: Tipikus tévutak 

Az anyagi függetlenség marketing hívó-szó, amivel sok minden el lehet adni, 

mert a legtöbb ember (bár nem tudja pontosan, mi az) szeretne anyagilag 

független lenni. Ám amire nagy az igény, ott mindig nagy a marketing zaj, és 

nehéz elválasztani az ocsút a korpától. Ezért figyelj, hogy te ne ess áldozatul a 

hamis reklámüzeneteknek: az anyagi függetlenség nem érhető el gyorstalpaló 

anyagokkal és tanácsadással. 

Az anyagi függetlenséghez nem az alábbi szolgáltatások vezetnek: 

1. Befektetési/pénzügyi tanácsadás 

2. „Gazdagodj-meg-gyorsan” 

3. „Ez a tuti” típusú befektetési titok 

Befektetési/pénzügyi tanácsadás 

A befektetési és pénzügyi tanácsadók valójában banki és biztosítási termékeket 

árulnak, ami már csak úgy van kitalálva, hogy a bank vagy a biztosító számára 
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legyen előnyös és az ő alkalmazottjaikat tartsa el. Ezt persze a tanácsadáson 

nem kötik az orrodra, de mindezt nyilván csak a te profitod terhére tudják 

megtenni. És sajnos sok olyan sztori is ismert, amikor a termék nettó átverés, és 

az ügynöki jutalék után az ügyfél mínuszba marad.  

Szóval, amikor másoknak adod a pénzed, 

hogy befektessék neked, csak áltatod 

magad. Jó esetben csak névleges 

hozamot kapsz vissza – rossz esetben 

viszont egy nagy bukóval leszel 

„gazdagabb”. Sem a cég neve, sem a 

többi ügyfél ajánlása nem garancia, hogy 

nem fognak átverni.  

„Gazdagodj-meg-gyorsan” módszerek 

Az anyagi függetlenséget elérni több évbe kerül, egészen ritka az, akinek ennél 

hamarabb összejön. Persze ez nem gátol meg sok tízezer embert, hogy ezt az 

álmot kergesse – erről szól például az egész lottó-mánia. Sokan abban 
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reménykednek, hogy ha lottóznak, 

akkor a szerencse egy nap alatt 

megoldja majd minden anyagi 

gondjukat. De az anyagi függetlenség 

nem így működik. Aki azonnali 

meggazdagodással hiteget, az 

valószínűleg valami gyanús vagy 

necces módot ajánl épp számodra. Az 

anyagi függetlenség olyan, mint a nyelvtanulás: nem lehet napok alatt áttörést 

elérni. Csak a kitartó, hosszas munka hoz valódi gyümölcsöt.  

„Ez a tuti” típusú befektetési titok 

Sokan a fél életüket a neten lógva töltik, mert „A Tuti Tippet” keresik. Ez hasonló 

az előző ponthoz, de az is benne van, hogy ez a módszer szupertitkos, és csak a 

beavatottak ismerhetik meg. Lottózni ugye bárki tud, de ez „más”.  

A baj csak az, hogy nincs egyetlen tuti módszer sem. Három ok miatt sem. 

Egyrészt mindenkinek a saját személyiségégre szabott befektetést kell 
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megtalálnia. Ami nekem működik, neked nem biztos, hogy működni fog, mert 

nem vagyunk egyformák. Én. pl. tök jól bírom a kockázatot, és le tudom zárni, 

ha valaminek vége van – ez például a tőzsdézéshez jól jön. De van, aki ezt nem 

tudja elviselni. Neki nyilván nem szerencsés tőzsdei kereskedésre adnia a fejét 

addig, amíg nem változtatott a személyiségén.  

Másrészt minden befektetéshez más nagyságú tőke kell. Nem lehet ugyanazt a 

módszert mindenkire ráhúzni. Hiába akarsz garázst venni, ha nincs rá pénzed rá  

Harmadrészt pedig semmilyen normál befektetési módszer sem „titok” olyan 

értelemben, hogy valakik (hatóságok, más befektetni vágyó emberek, 

nagyközönség) elől titkolni kellene. Egy rendes befektetésben nincs adócsalás 

vagy olyasmi, ami nem működne, „ha túl sokan csinálnák”. 

Mit csinálj mától? 

 Ne akard többé “kiszervezni” a befektetéseidet. A te pénzedért te vagy a 

felelős, nem a bank vagy a tanácsadó. Fogadd ezt el. 

 Ne dőlj be a gyors meggazdagodást ígérő reklámoknak. Valószínűleg nem 

igazak — vagy elhallgatnak valami életbevágóan fontos információt. 
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 Ne dőlj be az ingyenes 

lehetőségeknek. A pénzügyekben 

fokozottan igaz a „nincs ingyen ebéd” 

mondás. Ha valami nem kerül 

pénzbe, az lehet, hogy nagyon is sok 

pénzedbe kerül majd! 

 Vállald fel a tanulás terhét. Ha egy új 

nyelvet akarsz beszélni, sokat kell foglalkoznod vele. Pont. A pénzügyi 

sikeresség ugyanilyen. Menj bele a melóba – és aztán élvezd az 

eredményeket!  
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4. nap: Neked vannak céljaid? 

Ezzel a leckével belekezdünk abba, hogy konkrétan, lépésről lépésre hogyan 

tudod megteremteni az anyagi függetlenségedet. Nos, a legalapvetőbb dolog: 

A pénzügyekben a Nulladik Lépés a személyes célok tisztázása! 

Miért kell a cél? 

A cél adja meg a választ arra a kérdésre, hogy „Miért kell még ezzel is 

foglalkoznom?” A legtöbb embernek ugyanis nincsnek üresjáratok az életében, 

amit majd ezen túl pénzügyi önképzéssel tölt el. Mindenki ezer dolgok csinál, és 

éppen az a baja, hogy szinte semmi fontos dologra nem jut elég ideje.  

Szóval ha nincsenek PONTOS pénzügyi céljaid, könnyen alábbhagy majd a 

kezdeti lelkesedés. Ha viszont rendben vannak a céljaid, sokkal lelkesebben 

fogod vállalni a pénzügyekkel kapcsolatos feladatokat. 
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Mi számít pénzügyi célnak? 

Ma Magyarországon a legtöbb ember 

pénzügyi célja ez: „Szeretnék normálisan 

megélni”. Ez azonban nem cél, hanem 

alapfeltétel! Akinek nincsenek ennél 

pontosabb pénzügyi céljai, az vaktában 

költekezik, és a korszellem meg az aktuális 

reklámok uralják a fantáziáját. A korszellem 

ma az, hogy legyünk bejelentett alkalmazottak (mert „csak így lesz nyugdíj”), és 

lakjunk saját tulajdonú lakásban – vagy inkább házban (mert „csak az 

biztonságos”). Erre rátesz a reklámipar, amelyik azt sulykolja, hogy vegyünk 

divatos ruhákat, sok élelmiszert, utazzunk síelni, menjünk nyaralni, és 2-3 évente 

cseréljük le a kocsinkat, mert „a sikeres ember így él”. 

Az anyagi függetlenség azonban nem a pénzszórásról szól, hanem hogy akkor is 

megélsz-e, ha csak heti 4-12 órát töltesz munkával. Na, ez az igazi pénzügyi cél! 
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Mit csinálj ez után?  

 Csináld meg a „3 milliós gyakorlatot”! 

Bemelegítésként írd össze, hogy ha lenne 

extra (vagyis máshova nem kellő) 3 millió 

forintod. Írd össze, hogy konkrétan mi 

lenne az a pár dolog, élmény, tanfolyam, 

bármi, amit megvennél. Töltsd ki a teljes 

keretet! A tételek mellé szúrd be a kívánt 

dolog pontos árát, fényképét/rajzát és linkjét is. 

 Az előző gyakorlatot folytatva kezdd el tételesen megfogalmazni az 

általános pénzügyi céljaidat. Térj ki minél több területre, mint pl. család, 

háztartás, egészség, utazás, önfejlesztés, befektetés, stb. 

Javaslat: Ülj neki többször, ez nem egy ötperces feladat! Ha tudod, a tervezésbe 

vond be a párodat, gyerekeidet is! Ha jól csinálod, a kezdeti idegenkedés után 

nagyon fogod élvezni ezt a feladatot, és megérzed, hogy milyen jó lenne, ha 

valóban elérnéd a céljaidat.  

Jó szórakozást!  
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5. nap: Egy gondolat a hárommillióhoz… 

Egy kis adalék az előző leckében felvetett gyakorlathoz, amiben a hárommillió 

forintot kellett elköltened. Szóval amikor el kell költenie egy (általában fiktív) de 

azért elég nagy összeget, sok ember abba a csapdába esik, hogy azt írja 

össze, hogy mit venne meg. Ezek a tételek általában tárgyak: dolgok, kütyük, 

áruk, amiket hazacipelsz, és utána csak nézed. (Kivéve, ha kaját vettél, mert az 

ugyebár eltűnik a szádban és utána „átalakul”.)  

De a „cuccok” természete az, hogy pont akkor okozzák a legtöbb örömet, 

amikor kiválasztjuk és kifizetjük őket. Utána viszont általában jön a leszálló ág, és 

gyakran egy megunt vagy kifejezetten irritáló tárgy lesz belőlük, ami csak a 

helyet foglalja.  

Kivételek természetesen vannak, pl. ha 

veszel egy zongorát vagy gitárt, amin 

elkezdesz tanulni, akkor nyilván egyre 

nagyobb örömed leled benne, ahogyan 

fejlődsz. De ezek ritkábban szerepelnek a 

listán. 



25 

Ezért figyelj, hogy te ne ilyen cucc-listát írj! 

Ha még nem láttad, nézd meg Galla Miklós A cucc című monológját, és ha tudsz 

angolul, az eredetit is meghallgathatod George Carlintól. (Ha nem tudsz angolul, 

tervezd be gyorsan a céljaid közé az angoltanár díját is. ☺) Szerintem a 

pénzügyi intelligencia része, hogy kritikusan tudjunk hozzáállni a sok felesleges 

csetreszhez, amit állítólag meg kellene vennünk, hogy boldogabbak legyünk. 

Mit csinálj?  

Tárgyak helyett élményekben gondolkodj! 

Az élmény az, amit ott és akkor megélsz, ami 

egy pozitív emléket ad. Harminc év múlva az 

x-edik ruhára nem fogsz emlékezni, de egy 

csodás kirándulásra, utazásra vagy közös 

programra a családoddal, barátaiddal igen. 

Néhány tipp: 

 Külföldre utazol, de nem szervezetten és nem szállodában, hanem 

magánszálláson vagy lakáscserés helyen laksz (pl. airbnb). 

http://amagadutjan.us2.list-manage1.com/track/click?u=2ecc5c3c87831f53e2b5056f5&id=1c9712be40&e=587f477712
http://amagadutjan.us2.list-manage1.com/track/click?u=2ecc5c3c87831f53e2b5056f5&id=09e8ad8b5f&e=587f477712
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 Beiratkozol egy jobbagyféltekés 

rajztanfolyamra. (Igen, tényleg működik!) 

 Elmész egy tánciskolába. (Még jobb, ha 

külföldön mész el.) 

 Ha szereted a kocsikat, tesztvezetsz egy 

klassz autót. 

 Egy különleges helyen túrázol. 

 Átszelsz egy országot vagy földrészt. 

 Elmész valahová, ahol gyerekkorodban 

jártál utoljára (pl. a cirkuszba). 

 Befizetsz egy repülésre, barlangászásra. 

 

Ha ilyen terveket kezdesz gyártani, hamar átbillenhetsz, és a pénzügyi célok 

fontosabb részét tudod megtervezni, ami nem múlandó, hanem valódi 

értékekről szól.  

Jó tervezgetést!  
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6. nap: Az anyagi függetlenség 7 mérföldköve 

Ezennel elérkeztünk az anyagi függetlenség 7 mérföldkövéhez! Ez egy nagyon 

fontos lecke, tölts vele annyi időt, amíg az egészet meg nem érted. Ha kell, 

nyomtasd ki magadnak, és tedd ki a faladra, hogy mindig előtted legyen.  

Ezek azért „mérföldkövek”, mert ha anyagilag függetlenné akarsz válni, ezek 

mellett mindenképpen el kell menned, sőt, ki is kell pipálnod őket. A nulladik 

mérföldkövet már ismered: legyenek pénzügyi céljaid. Most a további lépések 

következnek. 

Az anyagi függetlenség 7 mérföldköve: 

1. Követed a kiadásaidat. 

2. Csökkented a kiadásaidat. 

3. Növeled és diverzifikálod a bevételeidet. 

4. Tanulsz. 

5. Megismerkedsz másokkal, akik jobbak nálad. 

6. Van körülötted „törzs”. 

7. Saját befektetéseket indítasz. 
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Ha megnézed ezt a listát, két érdekes dolgot is láthatsz. Az egyik, hogy a 

befektetés csak a legutolsó a sorban. Na, erre szoktam mondani, hogy én nem 

ügynök vagyok, hanem pénzügyi intelligencia oktató: ha anyagi 

függetlenségben utazol, sokszor fogod azt tapasztalni, hogy azonnal a pénzügyi 

terméket/szolgáltatást akarják a nyakadba varrni. Én azonban a profi 

gondolkodásmódot tanítom meg neked, hogy te magad hozhass döntést a 

pénzedről. 

A másik érdekes dolog, hogy a listában nem 

szerepel a lelki/spirituális téma. Ugyanis 

szerintem a lelki dolgok sokszor a fizikai 

szinten is alakíthatók Nem kell okvetlenül 

„rámeditálnod” a gazdagságra – jobb, ha 

megtanulsz gazdag módra gondolkozni és 

cselekedni a pénzeddel, otthonoddal, 

vállalkozásoddal kapcsolatban, és ettől 

rendeződnek a lelki dolgaid. Ellenben aki nagyon spirituális, az könnyen kihagyja 

a napi tennivalókat, és a sok „bevonzás” és „pénzmeditáció” közben elfelejt 

meggazdagodni,  
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Mit csinálj mától? 

 Gondold át és írd is le, hogy melyik területen értél már el eredményeket. 

Ha például minden állítás egy pontot ér, hány pontod van? 

 A következő levélben egyes mérföldkövekhez adok tippeket.  
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7. nap: Tudod, hogy mennyit költöttél tegnap? 

Ez a lecke a kiadások követéséről szól, ami (mint most már tudod) az első az 

anyagi függetlenség 7 mérföldkövéből. A kiadások követése régen is divat volt: a 

jó háziasszony kockás füzetben vezette a háztartási költségeket. Mára azonban 

ez a feladat túlnőtte a kockás füzetet, és nem csak a háztartásról, piaci 

húspénzekről szól. 

Az alábbi tanácsok segíthetnek, hogy a 21. századnak megfelelő módon, 

profi szinten tudd követni a kiadásaidat! 

 Minden blokkot tegyél el, mert szinte biztos, 

hogy már este sem fogsz emlékezni az 

összegekre. 

 Ellenőrizd a számlát/blokkot: meglepően 

gyakran nem a megfelelő összegről/termékről 

szól. 

 Ha nem egyértelmű a blokk, írd rá, hogy miről 

szól. Sokszor csak annyit nyomtatnak rá, hogy „gyűjtő#1” és neked kell 

utólag kitalálni a telephely alapján, hogy vajon mit vettél 850 forintért 

három hete. Ez elég idegesítő, és sok időt elvesz.  
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 Fejben mindig számold ki a visszajáró összeget, és extrán figyelj, 

milyen címletű pénzzel fizettél. Sajnos megesik, hogy pl. húszezrest adsz, 

és csak tízezerből adnak vissza, de mire reklamálnál, a te bankjegyed már 

eltűnt a kasszában. Ha nincs kamera, sosem tudod bebizonyítani, hogy 

igazad van. 

 Ha van okostelefonod, írhatod abba is a tételeket, és a 

telefon majd szinkronizálhatja az adatokat az otthoni 

gépeden lévő táblázattal. 

  Legyen egy Excel-táblázatod, 

amibe a nap végén minden 

kiadásodat bevezeted. Erre 

használhatsz egy egészen 

egyszerű Excelt, ami bőven elég. Ha mást 

programot használsz, akkor is legalább ezeket a 

kategóriákat kövesd: háztartás, étel, egészség, szórakozás, közlekedés, 

ruházkodás, gyerek, üzleti kiadás, befektetés, és adakozás.  

 Mivel Magyarországon gyakori az adócsalás, sok szolgáltató eleve nem ad 

blokkot (vagy mint egy hentesnél megfigyeltem, csak az összeg tizedéről 
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ad blokkot, stb.) Ilyenkor vagy kérj blokkot, vagy rögtön írd fel a költést 

egy cetlire vagy a telefonodba. 

 Az eseti és a rendszeres internetbankos és automatizált utalásokat se 

felejtsd rögzíteni! Mivel ez a pénzmozgás nem látható, könnyű kihagyni a 

nyilvántartásból.  

 Külön iktasd a nagyobb értékű, visszavihető vagy garanciális vásárlások 

blokkját, és írd rá a blokkra, hogy meddig van rá garancia. 

Megrettentél? ☺  

A profik már évek óta így csinálják, de megfigyeltem, hogy a legtöbb kezdő 

frászt kap a gondolattól, hogy ezen túl minden kiadását fel kell írnia. Ha te is így 

vagy ezzel, ne csüggedj, mert a dolog messze nem olyan rossz, mint ahogy most 

hiszed! Érdekes módon amint az ember megszokja, hogy napi szinten felírja, 

mire mennyit költött, egy idő után kifejezetten hiányozni fog, ha nem csinálja. 

Szóval csak kezdd el és tarts ki! 

 Jó számolgatást!  
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8. nap: Néhány szó az adakozásról… 

Az előző leckében a kiadások követéséről írtam. Remélem, hogy ha eddig még 

nem tetted, most már szorgalmasan vezeted a költéseidet. ☺ Mint írtam, a 

kiadásokat különféle kategóriák szerint érdemes vezetni. A legtöbb kategória 

elég egyértelmű, de sokan mondják, hogy nem értik, mit jelent az „adakozás”, 

illetve hogy miért kell egyáltalán adakozniuk. Még ha az emberek nem is 

mondják ki, a legtöbb ember fejében az alábbi gondolatok szoktak felmerülni: 

Majd adakozom, ha lesz fölösleges pénzem. 

Én akkor fogok adakozni, amikor anyagilag független leszek. 

Majd adakozom, ha találok egy olyan ügyet, ahol tuti nem nyúlják le az 

adományomat. 

Ha szoktál pénzügyi önfejlesztő könyveket olvasni, tudod, milyen sokféle 

technikát ajánlanak különféle szerzők arra, hogy javítsd a pénzhez és a 

gazdagsághoz való lelki hozzáállásodat. Nos, bárki bármit mond, szerintem az 

adakozás mind közül a legerősebb technika. Ugyanis amikor adakozol, azért 

adsz pénz, hogy (az adás örömén kívül) semmit ne kapj érte. Amikor magadra, a 

tanulásodra, a gyerekeidre, egy befektetésre költesz, mindig ott van, hogy „mi a 
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hozama”, hogy mit kapsz a pénzedért cserébe. Ez akár tetszik, akár nem, 

bizonyos fokig önössé és önzővé tesz minden kiadást. Az adakozásban igazán 

megtapasztalhatod az önzetlen, feltétel nélküli adást, amiről annyi közmondás 

és spirituális tanítás szól. 

Az adakozás öt aranyszabálya 

1. Minimum 10%-ot adj! 

A nettó bevételeid minimum 10 százalékát mindig adakozásra fordítsd, 

függetlenül attól, hogy mennyi a bevételed. Ez alól 

nyilván kivétel, amikor te magad is konkrétan 

nyomorogsz, és pl. nincs pénzed ételre. Vagy nem 

adakozz, ha mondjuk éppen kisbabád született, és 

egyedül maradtál (sajnos nem is olyan ritka ez a 

helyzet.) De ha nincs semmi ilyen szélsőséges dolog, 

akkor a normál életvitelben ragaszkodj a 10%-hoz. Ha 

pedig kifejezetten sokat keresel, emelheted is az összeget. 
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2. A bevételeid érkezése után adakozz! 

Ne csak eseti jelleggel, hanem rendszeresen adakozz. Ha alkalmazott vagy, 

havonta adakozz a fizetésed érkezése után. Ha céged van, az osztalékfizetéskor 

adakozz. Ha negyedévente adózol, akkor az adófizetés idején adakozz. 

3. Konkrétan pénzt adj! 

Csak pénzt adj vagy olyan adományt, amit most vettél direkt erre a célra. A 

lakásodban található fölösleges cuccokat odaadni a rászorulóknak pl. nem 

számít adakozásnak, mert az nem az itt-és-mostban került pénzbe. 

4. Maradj anonim! 

Mindig légy szerény, és a háttérben maradva, név és arc nélkül adakozz. Emiatt 

nem szerencsés például, ha úgy adakozol, hogy az 

illető kezébe nyomod a pénzt. Ehelyett keress 

inkább egy közvetítő személyt vagy konkrétan 

valamilyen szervezetnek adakozz. A 

személytelenséget az is nagyban elősegíti, ha 

átutalással adakozol. Ilyenkor ugyan megjelenik a 

neved a banki kivonaton, de mégis marad körülötted 

egyfajta titokzatosság.  
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5. Higgy abban, amit csinálsz! 

Csak olyan embernek, szervezetnek, ügynek adj, amiben hiszel. Pl. ha egy 

hajléktalannak adsz, de közben arra gondolsz, hogy „úgyis csak elissza”, inkább 

keress más célszemélyt. Az adakozás nemcsak pénzügyi, hanem spirituális 

cselekedet is: fontos, hogy teljesen tiszta érzelmek vezéreljék. 

Milyen hatása van az adakozásnak? 

Az adakozás első és leginkább gyakorlati haszna, hogy azonnal 10%-kal 

csökkenti a rendelkezésre álló családi keretet, vagyis rávesz arra, hogy összébb 

húzd magad. (Ez még akkor is igaz, ha a magyar bérek alacsonyabbak, az 

adóterhek pedig magasabbak, mint a nyugati és amerikai bérek és adók.) Mivel 

ezt nyilván csak a fölösleges kiadások terhére tudod megtenni, és mivel ezt 

amúgy is megtetted volna a hó végi elemzés után, valójában nem pénzt 

vesztettél, hanem időt nyertél. 

Az adományt egy „jó rezgésű” ügyért vontad meg magadtól, vagyis egy jó 

dolgot erősítettél magadban és a világban. Erre a világnak (és neked is) nagy 

szüksége van. 
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Olyat odaadni, ami amúgy sem kell, nem nagy spirituális kunszt. Te viszont 

olyasvalamiről mondtál le, ami neked is kellett volna, hogy egy nálad jobban 

rászorulónak adhasd. Ez a valódi önzetlenség. Ez a keresztény jócselekedet, a 

zsidó micve, vagy amilyen vallást ismersz és ahogyan ott nevezik. Ez az, amiről a 

papok prédikálnak, és amit a vallásos szövegek példaként állítanak a hívek elé, 

csak azt nem mondják, hogy ehhez nem vallásosnak, hanem jó embernek kell 

lenni.  

Képzeld el, hogy ha sokan így adakoznának, micsoda óriási pénzmennyiség 

jelenne meg olyan célokra és 

szervezeteknél, mint pl. szegények, 

gyerekek, betegápolás, hajléktanok, 

cigány oktatás, állatvédelem, stb. Ez 

véget vetne annak a magyar állami 

gyakorlatnak, hogy a mindenkori 

politikusok krónikusan kivéreztetik a 

civil szférát. Élhetne és virágozhatna egy csomó olyan terület, amitől milliók 

élete válhatna jobbá. Ha mindenki, aki megteheti, adakozna, Magyarország 

csodálatosan átalakulna. 
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 Most szólok, hogy itt bizony lesznek érzelmek… 

Ha még sosem adakoztál pénzt (és főleg nem ennyi pénzt ilyen rendszeresen), 

készülj fel rá, hogy az első néhány alkalommal már az adakozás puszta 

gondolata is erős érzéseket hozhat fel benned. Ezek lehetnek pozitív érzések, de 

lehetnek negatívak is!  

Van, aki annyira bele van sülve a saját szokásaiba, hogy már a gondolattól is 

kiakad, hogy ő, aki amúgy is csóró és van saját családja, még másnak adjon 

pénzt. Ez nem baj, csak arra kérlek, hogy ne állj meg itt, mert azzal nem leszel 

beljebb (ja, és lehetőleg ne iratkozz le a leveleimről ☺).  

Csak figyeld meg magad, és tarts ki. Ha elsőre szokatlan is, hamar rá fogsz érezni 

az adás ízére. A titok ugyanis ennyi: adni jó.  
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9. nap: Fogd vissza a lovakat! 

Ugye még emlékszel az anyagi függetlenné válás 7 mérföldkövére? A legelső 

mérföldkő, hogy minden kiadásodat követed. A második mérföldkő pedig az, 

hogy elkezded tudatosan és módszeresen csökkenteni az összkiadásaidat. 

2. mérföldkő: Csökkented a kiadásaidat. 

Miért van erre szükség? 

A kiadások követése sosem öncélú dolog. Nem akkor leszel jó, ha minden fillért 

felírsz, de 50 év múlva is ugyanolyan függésben leszel anyagilag, mint ma. A 

célod az legyen, hogy anyagilag egyre függetlenebb lehess. Ezzel a szemlélettel 

kell követned és elemezned a kiadásaidat! 

A kiadásokat azért kell követni, hogy meglásd a rendszerhibákat; hogy 

kristálytisztán lásd, hogy a pénz hol szivárog, csöpög és ömlik ki a 

pénztárcádból, és hogy hol tudsz bizonyos tételeket csökkenteni vagy akár 

teljesen felszámolni. 
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Ha ugyanis te is a népesség 99%-ához tartozol, rád is igaz az alábbi két állítás: 

1. Rengeteg fölösleges dologra költesz, amikre egyáltalán nem 

kellene egyetlen fillért sem kiadnod. Tipikus példa: a 

„Szórakozás” rovatba kerülő szinte összes kiadás. 

2. Túl sokat költesz olyan dolgokra, amiket jóval olcsóbban is be 

tudnál szerezni. Tipikus példa: internet-előfizetés, amit a 

hűségprogram után olcsóbbra cserélhetnél – ha nem ment 

volna ki rég a fejedből. 

Ha ezeket a szempontokat beépíted a pénzügyi gondolkodásodba és csak 

néhány hónapon át is kitartasz mellettük, drasztikusan visszaszoríthatod a havi és 

éves kiadásaidat. Tehát a feladat ez: amikor már egy ideje írod a kiadásaidat, az 

elején havonta, később kb. fél évente gondold át, az alábbi két szempontot. 

Mit csinálj mától? 

1. Amit lehet, vágj vissza! 

Minden kategórián havonta menj végig, és egyesével nézd meg, hogy milyen 

költségeket tudnál lecsökkenteni és visszaszorítani! Lehet, hogy ki kell hagynod 
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azt a dolgot. Lehet, hogy némi cserével vagy 

kreativitással valami másra kell cserélned. A lényeg, 

hogy a következő hónapban kevesebbet költs az 

adott témára.  

2. Amit lehet, iktass ki! 

Nézd végig, hogy milyen költséget tudnál teljesen elhagyni – akár 

örökre, akár csak átmenetileg, amíg jobb anyagi helyzetbe nem kerülsz! 

Néha az a benyomásom, hogy a csapból is a „kiadáscsökkentés”, „megtakarítás” 

és „rezsicsökkentés” folyik, ennek ellenére sokan nincsenek tisztában a 

legalapvetőbb kiadáscsökkentő módszerekkel. Sokan például abba a hibába 

esnek, hogy egy-két hétig minden fronton megszorítanak, aztán annyira 

besokallnak ettől, hogy feladják az egészet. Mivel én azt szeretném, ha te 

valóban el tudnál indulni az anyagi függetlenség irányába, a következő néhány 

oldalon arról fogok írni, hogy miként kezdj neki ennek a kiadáscsökkentő 

szakasznak.  
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10. nap: Itt a személyes rezsicsökkentésed! 

Ha felnőtt vagy és eltartod magad, valószínűleg rád is igaz, hogy a kiadásaid 

legnagyobb részét a háztartási rezsi teszi ki. Mivel pedig ez a legnagyobb tétel, 

ezt mindenképpen meg kell vizsgálni. 

Mi az, hogy rezsi? 

A háztartási nyelvben rezsinek számítanak az alábbi kiadások: havi közüzemi 

számlák (áram, víz, csatorna, szemétdíj, gáz, tüzelő ára), lakbér, lakás biztosítása, 

tévé, internet, vezetékes és mobiltelefon, közös költség, illetve a kert, az udvar 

vagy a kertész költségei. Ezek azok a tételek, amiket mindenképpen vezetned 

kell, és át kell gondolnod, hogy hogyan csökkentheted őket. 

A rezsiköltségeid kapcsán is gondold át, hogy az egyes tételeket miképpen 

tudod csökkenteni vagy akár teljesen kiiktatni. 

Mit csinálj mától? 
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Energia 

 Válts energiatakarékos termékekre (pl. izzók, műszaki 

cikkek). Számold ki, hogy az eggyel takarékosabb 

eszköz mennyi idő alatt hozza be az árát. Nemegyszer 

az derül ki, hogy már egy év alatt. 

Ha gázzal fűtesz, sokszor megéri takarékosabb 

készülékre váltani. Ehhez ugyan hozzá kell nyúlni a 

gáztervhez, ami extra költség, viszont napi szinten használt lakásban meglepően 

hamar behozhatja az árát. 

Víz 

Szereltess be vízsugárrendezőt („perlátort”) minden 

csapodba. 

Ha meg tudod oldani, legyen a házban 

esővízgyűjtés. Ehhez elég egy hordót állítani az 

ereszlefolyó alá. 

Ha építkezel, érdemes az esővizet és a szürkevizet 

rendszerbe foglalni, hogy pl. a vécé öblítése onnan menjen. Ez már napi szinten 
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rengeteg vizet megtakarít, és előbb-utóbb minden háztartásban meg kell majd 

oldani ezt a cserét, ahogyan az ivóvíz ára emelkedni fog. 

Média 

Évente nézd meg, tudnál-e olcsóbb csomagra váltani az internetszolgáltatódnál, 

mobilszolgáltatódnál, bankok között, stb. Keresd fel a szolgáltatódat, és kérdezd 

meg, hogy tudná-e olcsóbban adni. Sokszor ez az egyszerű dolog működik, csak 

maguktól nem fogják az orrodra kötni. (Én pl. a Telekomtól a legjobb ajánlatot 

akkor kaptam, amikor felhívtam őket, hogy lemondjam az előfizetésemet.) 

Sok olyan szolgáltatás van, ami abszolút fölösleges, sőt, csak az idődet viszi el a 

jóval fontosabb dolgoktól. Ilyen például a 

tévézés. Nem szeretnék nagyon tabudöngető 

lenni, de javaslom, hogy ha még nézel tévét, 

teljesen szokj le róla – minden gúny nélkül 

állítom, hogy még az IQ-d is magasabb lesz. A 

tévézéshez hasonló időrabló és pénzbe kerülő 

szolgáltatásokat érdemes inkább úgy, ahogy 

van lemondani. Hirtelen egy csomó felszabaduló idővel gazdálkodhatsz.  
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Szemét 

A szemétköltség nagyságrendekkel csökkenthető, ha 

komposztálsz, mivel azokban a háztartásokban, ahol 

főtt ételt készítenek, a szemét legnagyobb része 

szerves anyag. 

Mindenképpen használd a környékbeli szelektív 

szemeteseket, és kérj eggyel kisebb kukát vagy heti 

egy ürítéssel kevesebbet. (És ne aggódj azon, hogy „minek, ha úgyis összeöntik”, 

hanem inkább olvasd el ezt a rövid cikket, és oszd is meg a Facebookon!) 

És végül ne feledd, hogy a kormányzati rezsicsökkentés nem feltétlenül garancia 

a jövőbeli árakra, ezért mindig úgy tervezz, hogy a jelen helyett a jövőbe nézel. 

Ha a gazdasági helyzet rákényszeríti a szolgáltatókat, úgyis piaci áron fognak 

számlázni. 

+ 1 javaslat: Amikor egy kiadást lecsökkentesz vagy elhagysz, írd be a 

megtakarítás rovatba. Fontos, hogy az így megtartott pénzt valóban magadnál 

tartsd, ne pedig valami másra költsd el! Egy kivétel, ha olyan dolgokra költöd, 

ami kiadáscsökkentést hoz (pl. perlátor). 

Jó megszorításokat!  

http://szelektalok.hu/igy-terjednek-a-szemetosszeontos-tevhitek/
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11. nap: Te hogyan vásárolsz? 

Mint tudod, a kiadások messze a leggyakrabban megjelenő tétele a „Kaja”, 

vagyis az élelmiszerre elköltött pénz. Mivel enni mindenki szokott, ráadásul 

naponta többször is, a legtöbb ember naponta több döntést is hoz, hogy 

mennyi pénzt költ ételekre és italokra.  

Ezért érdemes átgondolni, hogy a kajapénz pontosan mire megy el. Az alábbi 

ötletek segíthetnek lejjebb szorítanod az efféle kiadásaidat. Azonban érdemes 

résen lenned, ugyanis az élelmiszeripar maga is élen jár abban, hogy lejjebb 

nyomja az árakat, ám ezt sajnos a minőség rovására teszi. Nem az tehát a 

feladat, hogy napi pár száz forintból étkezz – ami megoldható, ha hajlandó vagy 

ipari szemetet enni. 

Általában tartsd be azt az alapelvet, hogy a jó minőségű élelmiszerre – ha 

csak lehet – sose sajnáld a pénzt. 

Mit csinálj mától? 
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1. „Éhes embernek nincs elve.” 

Nem meglepő módon egészen más 

ételeket válaszunk, amikor éhesek 

vagyunk és lent van a vércukrunk, 

ezért szervezd úgy, hogy a 

bevásárlásaid előtt egyél, és lehetőleg 

ne szénhidrátot, mert pont mire a 

kasszához érsz, leesik a vércukrod, 

hanem fehérjét és zsírt, ami hazáig kitart. 

2. Válaszd az alapanyagot. 

 Mivel az alapanyag mindig olcsóbb, mint a készétel (és 

csendben megjegyzem: a legtöbbször egészségesebb 

is), anyagilag jobban jössz ki, ha magad készíted össze 

a hozzávalókat, és te készíted el. 
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3. Írj bevásárló listát. 

Bevásárlás előtt tervezd meg és írd össze, mit fogsz venni. 

Legyen egy alaplistád a mindig kellő élelmiszerekről, amit 

csak végig kell pipálni aszerint, hogy van-e otthon az 

adott tétel.  

Ne csak műszaki cikkeket rendelj a neten, hanem ételeket 

is nyugodtan szállíttasd házhoz. Így kevesebb az elhajlás és 

az impulzusvásárlás, és még időt is nyerhetsz. 

4. Vásárolj nagy tételben. 

Vásárolj nagy tételben, és ahol lehet, az 

erre való hivatkozással kérj engedményt is. 

Ez azt is jelenti, hogy ne naponta vásárolj, 

hanem heti szinten. Sokan pl. csak este 

szembesülnek vele, hogy a családnak nincs 

mit ennie vacsorára, és berohannak az első 

éjjelnappaliba, ahol méregdrága szeletelt 

termékeket és féligkész-ételeket vesznek estére és másnap reggelre, majd a 

játék másnap folytatódik ugyanígy. 
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5. Az egységárat nézd. 

Az előre-csomagolt, szeletelt terméknél egy csomó 

extrát fizetsz, de semmit nem kapsz érte. Ilyen pl. a 

szeletelt felvágott, amit jóval olcsóbban tudsz 

megvenni, ha a pultostól kéred egyben vagy 

szeletben. Az is gyakori, hogy a gyártók a kis 

kiszerelésű termékek csomagolásával trükköznek: pl. a 

joghurtos bögre alja fel van nyomva, és 15%-kal 

kevesebb az űrtartalma. Mindig a kilóra vagy literre vonatkozó egységárat nézd, 

az a valós adat. Ezt az adatot ma már kötelező kiírni, így a termékeket még a 

polcon össze tudod hasonlítani. 

6. Ne dőlj be az akcióknak! 

Soha ne vegyél meg semmi csak azért, mert akciós! Azért 

vedd meg, mert szükséged van rá. Az akció különösen 

necces az élelmiszereknél, mert van, hogy a másnap 

lejáró szavatosságú, már lejárt vagy egyenesen romlott 

terméket akciózzák. Az is megesik, hogy éppen az akciós 



50 

termékkel vernek át a csomagolással, és nem is éri meg azt a terméket 

választani. 

A fenti ötletekkel garantáltan gyorsabban és profibb módon tudod bonyolítani 

az élelmiszer-bevásárlásaidat. Ne feledd: ha a rezsit és az ételkiadásokat sikerül 

jól megfognod, a havi költéseid legnagyobb részét máris kézben tudod tartani. 

Jó étvágyat!   
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12. nap: Így takaríts (meg)! 

Ma a takarításról szeretnék néhány gondolatot megosztani veled, mert a 

legtöbben olyan helyen élünk, ahol magunknak kell gondoskodnunk a lakásunk, 

házunk, lakókörnyezetünk rendbetételéről. A takarításnak ráadásul két pénzügyi 

vetülete is van: a ráfordított idő és a költségek. 

Ha pénzügyileg intelligens akarsz lenni, a takarításra fordított időt és pénzt 

is csökkentened kell. 

Mennyi időt töltesz takarítással? 

Ha gyakran tapasztalod, hogy a lakásod takarítása korlátoz a pénzkereső 

tevékenységedben, érdemes kiszámolnod, hogy nem éri-e meg inkább egy 

takarítót fogadnod. Simán lehet, hogy olcsóbban megúszod, ha nem te 

foglalkozol ezzel. De ha mindenképpen neked kell takarítanod, érdemes profin 

csinálnod. Ebben segíthet ez a kis könyv: Jeff Campbell: Puccparádé. 

Tudományos takarítás 
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Mennyi pénzt adsz ki takarítószerekre? 

A másik oldal a takarítószerek ára. Közismert béna gyakorlat a magyar céges 

életben, hogy sok cég úgy próbál adóalapot csökkenteni, hogy az összes 

alkalmazott tisztítószerről hoz számlát. Így egészen kis irodák is annyit 

takarítanak papíron, mint egy 80 emeletes irodaház… Ezt csak azért említem, 

mert a takarítószerek tényleg szép kis summát tudnak kitenni, ha valaki sokat 

vesz belőlük. Szóval a vegyszerek és takarítószerek költségét is kézben kell 

tartanod, ugyanis a modern tudomány átesett a ló túloldalára. Külön eszközt és 

kencét kéne vennünk a kádra, a vécére, a csapra, a mosogatóra, a bútorokra, a 

padlóra, az edényekre, az üvegekre, az ablakokra, a fémtárgyakra, a 

konyhapultra, a sütőre és még sorolhatnám. Az átlag háztartásban a sok 

takarítócuccnak és flakonnak külön szekrény kell. (Ja, és a sok vegyszertől az 

egész tárolóhelyiség rossz szagú.) Szóval egy csomó pénzt kell kiadnod 

mindenféle olyan cuccra, ami ráadásul még az egészségre és a természetre is 

káros. Szerencsére ez esetben a pénzügyileg intelligens megoldás pont 

egybeesik a környezettudatos választással. 
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A takarítás költségeit radikálisan le tudod csökkenteni, ha három dolgot 

beszerzel: 

* citromsav 

* szódabikarbóna 

* 2-3 mikroszálas takarítórongy 

Mit csinálj mától? 

 Citromsav: A citromsav a vízkő és a bacik ellen 

jó. Ugyanazt tudja, mint a bolti ecetsav-esszencia, 

amit sokan viszont a szaga miatt nem szeretnek. 

Csak kesztyűben dolgozz vele! 

 Szódabikarbóna: A 

szódabikarbóna mindenféle 

felületen nagyszerű súrolásra. Ezt és a citromsavat 

érdemes többkilós kiszerelésben megvenni, mert úgy 

még olcsóbbra jön ki.  
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 Mikroszálas takarítórongy: A 

mikroszálas takarítórongy 

molekuláris szinten szedi fel a piszkot 

a sima felületekről. Érdemes venned 

egyet a konyhába a poharakhoz, 

egyet a fürdőbe a takarításhoz és 

egyet az ablakmosáshoz. A legjobb 

az benne, hogy vízzel lehet aktiválni (szárazon nem töröl), és forró vízzel 

lehet mosni.  

Szóval ennyi. Akár már most is felállhatsz, és összerakhatod az összes flakont, 

sprayt és dobozt, hogy odaadd valakinek, aki még használ vegyszereket. A te 

költségeid ezennel drasztikusan lecsökkentek, felszabadítottál egy egész 

szekrénnyi helyet, a lakásod pedig garantáltan jobb szagú lesz. Szinte már ezért 

megéri… 

 És néhány szó a mosásról… 
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A mosást külön kezelem a spórolási tippek között, mert némileg más kell hozzá, 

mint a sima takarításhoz. Hacsak nem olyan speciális a munkád vagy a 

ruhatárad, hogy muszáj fehérítened (pl. blúzokat, ingeket), a mosás gondját 

három egyszerű vegyszerrel letudhatod. A városi életmódra inkább jellemző, 

hogy a ruhák alig vannak igénybe véve, de a vegyszeripar szereti túllihegni a 

problémát, és méregerős anyagokat akar a nyakunkba sózni. Én azt látom, hogy 

a reklámokban mutogatott zsír- és ki tudja milyen „makacs foltok és 

szennyeződések” egy autószerelőknek biztosan sok gondot okoznak, de ha a 

többséghez hasonlóan te is ülőmunkát végzel, és naponta fürdesz, akkor a 

mosáshoz általában elég az alacsonyabb hőfok és a kevésbé durva vegyszer is. 

Mit csinálj mától? 

Szerezd be az alábbi három anyagot, a többit pedig nyugodtan számold fel 

vagy tartsd meg vészhelyzetre, amikor tényleg valami szörnyű szennyest kell 

mosnod. 
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A mosás költségei az alábbi három dologgal csökkenthetők: 

* mosószóda 

* ecetsav 

* illóolaj 

 Mosószóda: mosópor helyett használható, teljesen jól kimossa a szennyes 

dolgokat. Kb. annyit kell használni belőle, mint a normál mosóporból, de 

ha bizalmatlan vagy, akkor használhatod a régi mosóporral fele-fele 

arányban is. 

 Ecetsav: öblítő helyett tökéletes. Amúgy neked is feltűnt, hogy a 

mosógépedet egy idő után ragacsos, nyákos izé lepi be? Na, az az 

öblítőktől van, amik nemcsak a talajvizet szennyezik, de a mosógépedet is 

kinyírják. Használj helyettük egy az egyben vagy vízzel hígított ecetet 

vagy bolti ecetsav-esszenciát. (És nem, nem lesz ecetszagú tőle a ruhád.) 

 Illóolaj: opcionális, ha szeretnéd, hogy a mosott ruháknak speciális illatuk 

legyen, az ecethez adhatsz pár cseppet a kedvenc illatodból. 

Tipp: A mosószódát többkilós (akár 25 kilós) kiszerelésben vedd meg, mert úgy 

sokkal jobbra jön ki az ára. Ha ezt a mennyiséget túl soknak találod, kérdezz 

körbe az ismerőseidnél: általában mindig akad valaki, aki szívesen beszáll. 
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Ha pedig egy-egy ruhadarab nagyon csatakos, érdemes beáztatni éjszakára, és 

akkor szintén bőven elég a mosószóda. És természetesen vannak olyan esetek, 

amikor a mosószóda nem elég, ilyenkor nyugodtan be lehet adni a cuccokat 

egy tisztítóba. Hidd el, sokkal szebben megcsinálják, mint te. 
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13. nap: Tükröm, tükröm… 

Ez a lecke különösen a hölgyek számára lehet tanulságos, de próbáltam 

általánosan megfogalmazni, szóval ha fiú vagy, akkor is olvass csak tovább! 

Sokszor látom jártamban-keltemben, hogy a középosztálybeli háztartásokban az 

egyik legnagyobb értékű tárgy nem a tévé vagy a hifi a nappaliban, hanem a 

fürdőszobai kence- és piperegyűjtemény.  

Egyes lakásokban ugyanis a fürdőben legalább százezer forintnyi termék van 

felhalmozva: L’Occitane en Provence, Sensai, Yves Saint-Laurent, Clinique, nem is 

tudom mindet felsorolni, és akkor még a kevésbé neves márkákról nem is 

szóltam. Ráadásul mindenből van legalább ötféle: a sok sampon, arckrém, ilyen-

olyan hidratáló és illat alig fér el a polcokon. 
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Magadra ismertél? 

Ha te is vonzódsz a kozmetikai cuccokhoz, rád is igaz lehet, hogy több ezer 

forintot simán kiadsz egy-egy krémre, samponra vagy parfümre. Ha követed a 

kiadásaidat (amit ugye már napok óta csinálsz…), magad is láthatod, hogy mire 

kettőt néz az ember, máris havonta tízezreket költött ilyesmire. Ez pénzügyi 

szempontból óriási pazarlás, amit valószínűleg nem engedhetsz meg magadnak. 

Ha nálad is egy vagyon parkol a kád mellett vagy a tükör alatt, akkor rád fér 

egy „újratervezés”! 

Mit csinálj mától? 

1. Ne a logóért fizess! 

Mivel a kozmetikumok piacán megy az 

egyik legdurvább termék- és 

márkanév-lehúzás, mindig válaszd az 

olcsóbb és minél kevesebb összetevőt 
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tartalmazó, márkasemleges termékeket. Pl. a gyógyszertárak saját 

kozmetikumait. 

2. 1-szerre csak 1-et! 

Egyszerre csak egyféle sampont, szappant, stb. használj. Szokj le arról, hogy 

mindig egy tucat termék áll a polcodon, „mert megtetszett és majd kipróbálod”. 

Ha az előző elfogyott, csak akkor vegyél egy újat, és kísérletezz. 

3. Vegyél nagyobb üveggel! 

A legolcsóbban akkor jössz ki, ha amiből csak lehet, 

nagyobb mennyiséget veszel. Ezt sokszor a természetes 

kozmetikumokat áruló boltokban tudod megtenni, ahol 

kimérik a sampont, mosogatószert. 

4. A sminkcuccokra is figyelj! 

Sminkfronton is szorítsd vissza a támadást: majd amikor te leszel a Krőzus, 

nyugodtan vedd tucat számra a rúzsokat és drága körömlakkokat, de addig 

minimalizáld a kiadásokat, és elégedj meg néhány alapszínnel. 

Tipp: A testápolás pipererészére tipikusan igaz, hogy „a kevesebb több”, 

ezért nyugodtan állj le totálisan a szagosítással. 
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Egy márkás parfüm vagy kölni egy vagyon, de bármennyiért is veszed, nem 

biztos, hogy valóban ápoltabb leszel tőle. Amennyire csak lehet, redukáld az 

illatosított termékeket, és használj olyasmiket, aminek az elhagyása tényleg 

elhanyagolttá tenne. Pl. a szappan elhagyása érezhető különbség, a parfümé 

nem. (Nekem pl. kifejezetten jó a szaglásom, és itt csöndben megjegyzem, hogy 

a kölni, parfüm vagy aftershave-illatosság gyakran épp ellenkező benyomást 

tesz, mert belemászol vele a másik ember „aurájába”. Ráadásul mivel te minden 

nap hordod, nem érzed a szagdömpinget, amitől mások a liftben rosszul lesznek 

melletted, és kipletykálnak a hátad mögött.) 

Mondják, hogy „a szépség a szemlélőben 

lakozik”, meg hogy „a szépség belülről jön”. 

Bárhogyan is, hacsak nem modell vagy, 

akinek a szakmája része a sok kence és profi 

smink, valószínűleg téged sem a rád kent 

szerek tesznek széppé, hanem az 

életmódod és a lelki beállítottságod. Ez pedig 

a legtöbbször nem pénzkérdés. 

Jó szépítkezést!  
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14. nap: Szeretsz öltözködni? 

Vannak, akik kifejezetten szeretnek öltözködni, és vannak, akik rühellik a 

ruhavásárlás és „divatozás” puszta gondolatát is. Bármelyik csoportba tartozol, 

valamennyit biztosan foglalkozol a ruházkodással – annál is inkább, mert a 

ruházkodás nemcsak pénzügyi kérdés. A ruhánk az identitásunk része, ezért a 

legtöbb embernek abszolút nem mindegy, hogy miben jár. Viszont ha újonnan 

akarod beszerezni a család ruhatárát, könnyen lehet, hogy több százezer forint 

sem elég rá – főleg, ha divatos akarsz lenni, vagy ha a gyerekeid növésben 

vannak. 

Ne menj rá a márkákra, mert sokszor szó szerint csak a rávarrt logót fizeted 

meg. Számos egészen neves cégnél bevett gyakorlat, hogy megveszik a 

kínai bálás ruhát, és rávarratják a saját logójukat. 

Mit csinálj mától? 

1. Netezz! 

Akár ruhát, akár cipőt szeretnél, érdemes kihasználnod az internet adta 

lehetőséget. A neten rengeteg webáruház kínál ruhákat visszavételi 
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lehetőséggel. Ezeken a helyeken meg tudod keresni, hogy mi tetszik, aztán 

megvárod, amíg az adott termékből abban a webáruházban leárazás lesz. Erről 

általában hírlevélben értesítenek is. 

2. Ne csak plázázz! 

Számos elegáns pláza ugyanazokat a darabokat árulja, mint a kínai piacok, csak 

nagyságrendekkel olcsóbban. Néha menj el egy jobb kínai piacra vagy áruházba, 

és nézz körül. Kulturálisan is érdekes tapasztalat, és ha nem is veszel semmit, 

könnyebben leszoksz arról, hogy a plázák drága irányítsa az ízlésedet. 

3. Turkálj bátran! 

Napjainkban reneszánszukat élik a 

turkálók, a használtruha- és second hand 

boltok. Bár itt is sokféle minőség van, a 

jobb üzletek teljesen jó minőségű és árú 

ruhákat kínálnak. Ráadásul egyre több 

boltban nem is használt ruhát, hanem 

vadonatúj dolgokat tartanak, amit még 

senki sem hordott előtted. Vannak ezek kívül olyan turkálók, ahol kifejezetten 

egyedi dolgokat találhatsz. 
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4. Reciklálj! 

A legolcsóbb ruha az, amit egyszer mások már 

megvettek. Ez az elv legjobban a barátok 

közötti cserebere keretei között érvényesülhet. 

A barátaiddal (vagy ha olyan a munkahelyed, a 

munkatársaiddal) szervezzétek meg, hogy x 

időpontra mindenki összeszedi és behozza a 

nem használt, de jó ruháit. Ilyenkor olyan 

ruhákhoz juthatsz, amelyek nemcsak „biztos” forrásból származnak, de még 

érzelmi értékük is lehet. (Nagyszerű csajos program, amikor egy kávé mellett 

elmesélitek egymásnak egy-egy darab történetét.) 

Tipp: A babaruha külön téma, ugyanis minél kisebb egy gyerek, annál 

gyorsabban nő, és annál inkább nem éri meg újat venni neki. Mivel a legtöbb 

ember a saját generációjával barátkozik, valószínű, hogy amikor neked lesz 

gyereked, több barátodnál és az ő barátaiknál is születik baba, így a 

babaruhákat gond nélkül lehet keringetni. A Facebook szintén teljesen jó 

lehetőség erre, még csoportok is vannak, ahová lakhely szerint beléphetsz. 
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És ne feledd: bár a ruha része a személyiségünknek, soha nem a ruha teszi az 

embert – és ez különösen igaz azokra, akik hajlandók szerényebben élni, hogy 

megalapozzák a későbbi anyagi függetlenségüket. Ha te is beállsz a divat 

diktálta éves (sőt, évszakos!) változások követésébe, korlátlan mennyiségű pénzt 

költhetsz arra, hogy próbálod „kifejezni önmagad”.  

Az önkifejezés legjobb eszköze azonban az értelmes munka és a tartalmas 

emberi kapcsolatok – a többi csak sallang és talmi csillogás. 

A ruházkodásnál maradj a tartós, és téged érzésed szerint jól kifejező, de nem a 

szezonális divat diktálta ruhadaraboknál. Általában meghálálják. 
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15. nap: Van autód? 

Ez a lecke talán jobban szól férfiaknak, ez a lecke ugyanis a kocsikról szól, és a 

férfiakat általában jobban foglalkoztatják az autós témák, mint a nőket. Ezzel 

együtt azért nem lepődnék meg, ha jó pár nőtársam is találva érezné magát…  

Szóval az évek során megfigyeltem, hogy akiknek van kocsijuk, nemegyszer 

érzelmi viszonyban állnak az autójukkal. (Ennek egy teljesen rémes példája az a 

kocsifényező kence reklám, amiben egy férfi megpuszilta a kocsija kifényezett 

motorháztetejét. Szánalmas.) Ez az érzelmi viszony okozza, hogy egyes 

autótulajdonosok részlegesen vagy teljesen vakok a kocsival kapcsolatos 

kiadásaikra. Szóval, ha magad is autótulajdonos vagy autóhasználó vagy, egy 

kicsit mélyedj el magadban. 

Az érzelmi alapú vakfolt mindig veszélyes, mert számolatlanul ömölhet ki 

miatta a pénz a háztartásból – és éppen az a pénz, amiből az anyagi 

függetlenségedet kellene megalapoznod. 

Mit csinálj mától? 
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 1. Szembesülj a költségeiddel! 

Készíts egy kimutatást, amiben minden 

autós költséged benne van: a kocsi ára, a 

törlesztők, a tankolás, a szerviz, a mosatás, a 

kötelező biztosítás, a casco, a 200-300 

forintonként bedobált parkolási díjak, az 

autópálya-matricák, a téli gumik és a 

hólánc, a melegítő a feneked alatt, az 

autóskesztyűd (amit évente elhagysz), a Wunderbaum vagy más kedvenc 

szagosítód és a szilikon mütyürök, amik a visszapillantón himbálóznak… Tehát 

minden kiadás, ami ahhoz köthető, hogy autód van. Légy magadhoz nagyon 

őszinte!  

2. Szortírozd a kiadásaidat! 

Ha készen vagy a tételekkel, a költséget kétfelé szortírozd. Írd össze az egyszeri 

kiadásokat és a rendszeres kiadásokat (ez utóbbi általában havi kiadás szokott 

lenni). Forintosítsd és számold be a szervizben töltött napokat – a hétvégét is! – 

mert akkor nem a munkáddal vagy a családoddal foglalkozol, tehát az is kiesés. 
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3. Használj Excelt! 

A kalkulációt ne papíron, hanem Excelben készítsd el! Excelben ugyanis egy 

mozdulattal be tudsz szúrni új sorokat (sok dolog nem fog elsőre eszedbe jutni), 

és már egyetlen adat módosulása esetén is azonnal láthatod a végeredményt, 

nem kell újraszámolnod az egészet. 

4. Vesd össze az arányokat! 

Add össze az összes költséget: az egyszeri és a havi kiadásokat is. A gyakorlat 

végén ki fog jönni egy összeg. Nézd meg, hogy ez a mostani havi és éves nettó 

bevételed mekkora hányada. 

Ha az összeg 10%-nál magasabb, és az autó nélkül is tudsz pénzkereső 

munkát végezni, akkor nem vagy abban a helyzetben, hogy autót tarts! 

 Ezzel a gyakorlattal és a vele járó 

felismerésekkel nem elidegeníteni 

akarlak a kocsitól, hanem segíteni, hogy 

valós képed legyen az időről és a 

pénzről, amit egy luxus dologra költesz. 

Sokan megdöbbennek, amikor a fenti 

számítást megcsinálják, mert nem hitték 
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volna, hogy a kocsijuk ennyibe kerül, és ennyi időt vesz el – ráadásul az esetek 

egy részében feleslegesen, mert olyan körülmények között élnek, ahol az egyéb 

közlekedési formákat is teljesen jól tudnának használni. 

A reklámok üzenetével ellentétben az autó nem a siker mutatója és nem 

státuszszimbólum, hanem közlekedési eszköz – legalább is a pénzügyileg 

intelligens emberek számára. Mint már említettem, luxuskiadásokra ráérsz majd 

akkor is, amikor jól állsz anyagilag. Addig viszont gondold át, hogy hogyan 

tudod minél kevesebbet használni vagy akár teljesen kiiktatni az autódat. A 

következő leckében erre adok néhány tippet. 
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16. nap: Ha nincs autód… 

Akár autóval, akár máshogyan közlekedsz, a közlekedés mindenképpen jelentős 

kiadás. (Még akkor is, ha a legdrágább verzió általában a kocsi szokott lenni.) 

Ebben a levélben átgondolhatod, hogy akár van autód, és váltani szeretnél, akár 

nem autós életvitelt folytatsz, hogyan tudod visszaszorítani ezeket a kiadásaidat. 

Te hogy dolgozol? 

A közlekedés csökkentésének egyik legjobb módja meglepő módon a 

munkavállalással függ össze. Akkor fogsz a lehető legkevesebbet utazásra 

költeni, ha otthonról dolgozol, ekkor ugyanis az életedben felszabadul az 

ingázással töltött akár heti több munkanapnyi (!) idő. Otthonról általában akkor 

tudsz dolgozni, ha egyéni vállalkozó vagy, vagy ha alkalmazottként is fontos 

vagy a munkáltatód számára, és emiatt alkupozícióban vagy. (Ha alkalmazott 

vagy, és szeretnéd magad nélkülözhetetlenné tenni a munkaerőpiacon, olvasd 

el A magad útján című könyvemet, ahol részletesen foglalkozom ennek a 

technikáival.) 

http://agazdagsagutjan.hu/megrendeles/
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Ha nincs kocsid (vagy van, de szeretnél kevesebbet autózni), az alábbi négy 

módszerrel tudod a legköltséghatékonyabban megoldani a közlekedést: 

* tömegközlekedés 

* telekocsi 

* bicikli 

* gyaloglás 

Gyakori hiba, hogy csak az egyiket kezded el csinálni, ami nyilvánvalóan nem 

tudja kiváltani a kényelmes autózást, ezért gyorsan abba is hagyod az 

egészet. Ha mind a négy módszert váltogatod vagy egymást kiegészítve 

használod akár egy-egy utazás során is, nagyobb eséllyel tudsz változtatni! 

Mit csinálj mától? 

 1. Tömegközlekedj 

Bár a világ kulturáltabb vidékein ezt 

közösségi közlekedésnek nevezik, a lényeg 

az, hogy másokkal közösen utazol buszon, 

villamoson, vonaton, fogaskerekűn, HÉV-en 
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vagy ami a környékeden van. Itt mindenképpen számold ki, hogy jegyet vagy 

bérletet éri meg venned, ez ugyanis nagyban függ az életviteledtől. 

 2. Telekocsizz 

 A telekocsi lényege, hogy egy kocsit nem csak egy 

család használ, hanem többen is igénybe veszik egy-

egy utazásra. Erre a legkézenfekvőbb választás a 

szomszédok, ugyanis ők pontosan onnan ingáznak, 

ahonnan te és a családod. Ráadásul a szomszédos 

szülők és gyerekek ismerik is egymást, így megvan az a 

bizalom, hogy pl. rábízd az illetőre a gyerekeidet. Így a 

reggeli iskolai fuvarok is teljesen jól megszervezhetők. Ha valami miatt a 

szomszédok nem használhatók, akkor számos telekocsi-közvetítő van az 

interneten, keress ezek között. 

3. Biciklizz 

Bár falun régóta divatja van a biciklis közlekedésnek (egyszerűbb, mint lovat 

tartani), az elmúlt években a városi biciklis közlekedés is sokat fejlődött. Sokan 

szívesen bicikliznek, mert így nemcsak benzint spórolnak meg, hanem aktívan is 
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kezdhetik a napjukat. Aki bringázik, úgy érzi 

magát, mintha 2 kávét ivott volna: frissen 

érkezik a munkába, mi jót tesz a közérzetének 

és alkotóképességének. Ráadásul aki hazafelé is 

biciklizik, este sem kiszívva és szellemileg 

kilúgozva érkezik meg. Ha teheted, legalább 

próbáld ki a biciklis közlekedést. Budapesten 

már egészen jól használható a Bubi is, de mivel ez is pénzes szolgáltatás, 

nyugodtan szerezz be egy lepukkantabb külsejű biciklit P+R célokra.  

4. Gyalogolj: Meglepő módon a városon belül gyalog menni A-ból B-be 

sokszor nem több idő, mint kocsival vagy tömegközlekedéssel, főleg az olyan 

nagyvárosokban, ahol sokszor van dugó és az álló keresztforgalom a kötött-

pályás járműveket is lefogja. Mivel a gyaloglás is aktív pihenés, számtalan 

ugyanolyan előnye van, mint a biciklizésnek: 

• Már napi 30 perc gyaloglás is jelentős pozitív egészségügyi hatással bír. 

• A gyaloglás visszavisz egy ősi mozgásba, amire nagyon is áhítozik a test, 

hiszen az ülő életmóddal teljesen megvontuk tőle. 
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• A gyaloglás az a sebesség, amivel az emberi elme és lélek is tud mit 

kezdeni. 

• Sétálva felfedezhető a város, jobban megismerhető a világ.  

Ha érdekel a nem-közlekedési célú, kósza városi sétálás témája, itt egy érdekes 

cikk: A forradalom a sétálással kezdődik. 

+ 1 jó hír: Ha tömegközlekedéssel vagy gyalog utazol, felszabadul a 

figyelmed, és tudsz relaxálni, tanulni vagy szellemi alkotótevékenységet 

végezni. 

Ez viszont pénzügyi intelligencia szempontból két dolgot is jelent: a felszabaduló 

figyelem plusz idő, amiben vagy dolgozhatsz, 

vagy pénzügyi oktatóanyagokat hallgathatsz. Ha 

jól csinálod, mindkét tevékenység már 

középtávon (néhány hónapon belül) javíthatja az 

anyagi helyzetedet. 

Szóval ne engedd, hogy még a közlekedés is 

állandóan fullon járassa az agyadat a 

megszokott ügyeken. Agyalj inkább azon, hogy 

hogyan lehetsz anyagilag függetlenebb!  

http://444.hu/2014/05/09/setalas-forradalom/
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17. nap: Te szórakozol? 

Előjáróban egy alapgondolatot osztanék meg veled: az én tapasztalatom az, 

hogy az értelmes munkát végző és az életével boldog ember sokkal kevesebb 

szórakozásra és „kikapcsolódásra” vágyik. Aki ugyanis jó helyen van a 

munkájában és elégedett az életével, annak a napi tevékenységei és gondolatai 

elég örömet okoznak, és általában nem várja, hogy péntek és szombat éjjel mint 

a ketrecből kiszabadult állat, végre kitombolhassa magát. (Neked is megvan a 

karácsonyi bulin magát tajtrészegre leivó, mindenfélében fetrengő 

topmenedzser élménye? Az ilyesmi sosem jó jel…) 

Azt javaslom, hogy te olyan munkát végezz, aminek látod az értelmét, ami 

hasznot hoz mások számára, és amiben napi szinten tudod a képességeid 

legjavát kihasználni. 

Figyeld meg magad, hogy mennyi öröm van az életedben, és dolgozz azon, 

hogy ne a hétvége és a téli szünet meg a nyaralás legyen az életed csúcspontja. 

Ha ezzel nem vagy rendben, keress értelmes munkát és olyan célokat, amelyek 

motiválnak. Jó jel, ha a munkád néha éjjel is foglalkoztat, és reggel néha alig 

várod, hogy megcsináld, amit éjjel kitaláltál. (Figyelem, ez nem azonos 

szorongással és az inszomniával!) Ezzel együtt persze normális, ha néha vágysz a 
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kikapcsolódásra és a szórakozásra. Amikor viszont kikapcsolódsz, azt tudatosan 

tedd, és az az idő ne a nettó pénzszórásról szóljon. 

Mit csinálj mától? 

Az alábbi tippek pénzügyileg intelligensebb irányba terelhetik a szórakozásra 

fordított idődet. Figyelj rá, hogy ne csak egyet válassz közülük, 

hanem kombináld őket! 

 Szórakozz ingyen! 

 Keresd a közösséget! 

 Mozogj! 

 Tanulj vagy próbálj ki valami újat! 

1. Szórakozz ingyen! 

 Keresd az ingyenes kikapcsolódási 

lehetőségeket. A modern világ tele 

van olyan programokkal, amikért nem 

kell fizetned: kinti séta, templomi 

koncert, tanösvény-látogatás, 
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madárfigyelés, antikváriumi vagy könyvesbolti kóborlás, önkéntesmunka egy 

szép környezetben, hobbikertészkedés, közösségépítés. 

2. Keresd a közösséget! 

Amikor kikapcsolódsz, válaszd a társas 

programokat. A barátok, a kellemes 

családtagok és jó ismerősök segítségével 

elkerülheted a nagyvárosi élettel járó 

elszigetelődést. Szintén jó, ha van olyan 

hobbid, amit csak másokkal közösen tudsz 

csinálni: klub, vallási közösség, énekkar, stb. 

3. Mozogj! 

 Keresd a mozgással járó kikapcsolódást, de 

annak is az ingyenes fajtáit: erdei és városi 

séta, kirándulás, biciklizés, futás, otthoni vagy 

szabadtéri edzés, stb. Az aktív pihenés sokkal 

jobban felfrissít, mint a fotelban ücsörgés, 

ezért minden nap legyen valami mozgás az 
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életedben. Erre az ülő életmód miatt fokozottan szükségünk van! 

4. Tanulj vagy próbálj ki valami újat! 

Aki évtizedeken keresztül ugyanazokkal a tevékenységekkel kapcsolódik ki, 

ugyanúgy belefásulhat, mintha nem pihent volna. Próbálkozz ismeretlen 

dolgokkal, menj el tanfolyamokra, ahol olyasmit tanulhatsz, ami addig szürke 

folt volt a szellemi térképeden, vagy szerezz új élményeket: menj el 

barlangászni, bunji-jumpingra vagy egy olyan közösségbe, ahol még sosem 

jártál. 

A szórakozásra is érvényes tehát „a kevesebb több” alapelv: élj értelmes életet, 

és legyenek a mindennapjaid elég kellemesek ahhoz, hogy ne kelljen hetekre 

elmenekülnöd az életedből. De ami jár, az jár, néha igenis kell a kikapcsolódás. 

Ilyenkor csinálj mást, mint a dolgos hétköznapokban, csak ne engedd, hogy a 

kikapcsolódás kizárólag a szokásos (és nem mellesleg több százezer forintot 

felemésztő) síelés vagy külföldi utazás legyen.  
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18. nap: Te szeretsz spórolni? 

Megfigyeltem, hogy a legtöbb ember kifejezetten nem tud és nem is akar 

spórolni, mert azt vallja, hogy „egyszer élünk”, és addig jól akarja érezni magát. 

Van azonban egy kisebbség, akinek kifejezetten vonzó a spórolós életmód. Ők a 

megtakarítási blogok lelkes lájkolói és követői. Ők nézik, hogy hol akciós a 

trappista sajt. Hogy hogy lehet 180 forintból süteményt sütni. Hogy kell olcsón 

kitakarítani a csempék közötti fúgát szódabikarbónával és egy használt 

fogkefével. Ezek az emberek általában az idősebb generációk tagjai, akik (vagy 

akik szülei) láttak már egy-két rázós történelmi helyzetet, és megtanulták, 

hogyan kell a legszűkösebb viszonyok között is életben maradni. 

Erre a mentalitásra ráadásul ráerősített a válság is, hiszen a népesség nagy 

hányada egyre rosszabb körülmények között él. Így hát ez elmúlt néhány évben 

gomba-módra szaporodnak a hogyan-takaríts-meg témájú szerzők és 

közösségek, és egyre többen a spórolásban látják a megváltást. 

A spórolás valóban fontos része a pénzügyi intelligenciának: aki ugyanis nem 

tudja érdemileg csökkenteni a kiadásait, az szinte biztosan nem lesz anyagilag 

független.  
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De nem szabad a spórolásnál megállni, mert ez nem gazdag mentalitás és 

nem is anyagi függetlenség! 

 Figyelj, hogy ne vessz el az apró részetekben! 

Nem akkor leszel nyerő, ha rászoksz az 

állandó spórolásra, és mindenhol csak azt 

nézed, mennyit tudsz megtakarítani. Ha 

önszántadból profin tudsz nyomorogni, és a 

következő 30 évben fogkefével tisztítod a 

fugákat, attól még nem leszel jobb anyagi 

helyzetben, és végképp nem leszel anyagilag 

független. 

 A spórolás nem cél, hanem eszköz. 

Fontos megértened, hogy a kiadásaid csökkentése csupán az ugródeszka: egy 

lehetőség, hogy finanszírozni tudd a pénzügyi életedben a fontos dolgokat. 

Ehhez nyilvánvalóan abba kell hagynod a fogyasztói életmódra jellemző 

pazarlást, és tudatosabbá kell válnod a pénzzel kapcsolatban. 
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De akkor miért kell spórolni? 

A kiadások csökkentése az anyagi függetlenség szükséges, de nem elégséges 

feltétele. Fizikából tudjuk, hogy az egységre vetített relatív sebességkülönbség 

kevesebb energiával érhető el, mint az abszolút sebesség. Ha például két autó 

80-nal megy egymással szemben, 160-nal fognak ütközni. Nyolcvannal minden 

személyautó tud menni, 160-nal viszont már kevesebb. 

Mivel vélhetően neked is az az érdeked, hogy minél hamarabb válhass anyagilag 

függetlenné, ugyanezt az elvet kell követned: átlagos mértékű energia-

befektetéssel kell elérned egy gyorsabb pénzügyi sebességet. Ezt úgy tudod 

elérni, ha egyszerre két irányból „támadsz”. Más szavakkal kevesebbet kell 
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költened, és többet kell keresned. Ezzel eléred, hogy a sebességek 

összeadódnak, és jóval előnyösebb helyzetben leszel! 

Mostantól tehát az legyen a célod, 

hogy létrehozz egy markáns 

eltérést a kiadásaid és a 

bevételeid között. Ebből a 

különbségből tudsz ugyanis 

megtakarítást képezni! 

Miért van szükség megtakarításra? 

A középosztálybeli pénzügyi értékrend szerint megtakarítani azért kell, hogy 

legyen egy vésztartalék, amihez baj esetén nyúlhatunk. A gazdag gondolkodás 

szerint azonban nem ez a megtakarítás fő célja. A megtakarítás ugyanis az a 

szabad keret, ami kinyitja az embernek a kapukat. Amikor van megtakarításod, 

van rá kereted, hogy elmenj tanfolyamokra, megvegyél könyveket, 

képzőanyagokat, amelyek fejlesztik a pénzügyi tudásodat. És amikor már van 

elég megtakarításod, lehetőséged nyílik különféle befektetéseket kipróbálni: 

először csak szimulátor-módban, aztán a tapasztalataid és a levont tanulságok 
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alapján a valóságban is. Innen pedig már jól belátható az út az anyagi 

függetlenségig. 

Mit csinálj mától? 

Kezdj el azon gondolkozni, hogyan tudnád „kinyitni az ollót”, vagyis minél 

jobban szétnyomni a bevételeid és a kiadásaid közötti különbözetet a bevételek 

felé. Ehhez (ha még nem tetted,) az előző leckék tippjei alapján kezdd el 

markánsan lejjebb tornázni a kiadásaidat, és a következő leckékben kapott 

gondolatok alapján nézd meg, hogyan tudnád feltornázni a bevételeidet. Ugye 

most már téred, hogyan lesz megtakarításod?  
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19. nap: Elégedett vagy a bevételeiddel? 

Ha az emberek többségéhez hasonlítasz, te sem vagy maradéktalanul elégedett 

a bevételeiddel, és egyetértesz velem abban, hogy igazán kereshetnél többet. 

Nos, az előző lecke óta érted, hogy ez a pénzügyi intelligencia szempontjából 

miért nem számít mohóságnak, sőt, miért alapkövetelmény. Mint már tudod, a 

lényeg nem is annyira az, hogy mennyit keresel, hanem hogy ehhez képest 

mennyit költesz, vagyis hogy mennyi a különbözet. Ugye emlékszel az anyagi 

függetlenség mérföldköveire? A harmadik így szól: 

3. mérföldkő: Növeled és diverzifikálod a bevételeidet. 

 Ez a mérföldkő két dolgot jelent: 

1. Többet kell keresned, mint eddig, mivel így tud nyílni az a bizonyos olló. 

2. Többféle forrásból kell bevételhez jutnod, mert ha csak egy bevételi 

forrásod van, kifejezetten sérülékeny vagy. 

A harmadik mérföldkő elérésében az alábbi ötletek segíthetnek. Mint mindig, 

most is javaslom, hogy az alábbi ötletek közül többet is próbálj megvalósítani. 
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Mit tehetsz munkavállalóként? 

Ha alkalmazott vagy… 

 Vegyél egy nagy levegőt, és kérj a 

főnöködtől fizetésemelést. 

 Képezd magad, hogy idővel más 

feladatokat és magasabb munkakört is el 

tudj látni. Ha kell, akár a szabadidőd 

terhére tanulj olyan dolgokat, amikkel a 

munkahelyeden haladni tudsz.  
 Keress plusz egy bevételi forrást, ami akár eseti munka is lehet. Az sem 

baj, ha nem a legnemesebb tevékenység a világon (pl. ablakmosás, 

takarítás, gyerek-korrepetálás). 

Ha egyéni vállalkozó vagy cégvezető vagy… 

 Emelj árat. 
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 Szabadulj meg a macerás (= sok időt elvevő és keveset vagy nem fizető) 

ügyfeleidtől, így több időd lesz a jóknak szolgáltatni, a rossz ügyfeleket 

pedig hadd szívja el a konkurencia. 

 Keress megoldást félpasszív bevételekre is, mint pl. éves vagy havidíjas 

rendszer, VIP tagság. 

Mit tehetsz magánemberként? 

 Ha megéri, add ki a lakásodat és költözz egy kisebbe. 

 Ha tudod, add ki a lakásodat csak egy-

egy időre (pl. fesztivál-szezonban). 

 Ha van garázsod vagy kocsibeállód, add 

ki. 

 Ha van bármilyen hobbid, próbáld 

pénzzé tenni. 

Fontos! Mint a további leckékben látni fogod, az 

így elért bevételnövekedés arra való, hogy a pénzügyi tudásodba fektesd! Ha 

nem a pénzügyi fejlődésedre költöd, egy lépéssel sem kerültél közelebb ahhoz, 
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hogy anyagilag függetlenné válhass. Szóval ne engedj a szirének énekének, és 

vegyél a pluszjövedelemből valami nagyszerű kütyüt vagy nyaralást. Makacsul 

tarts ki az eredeti célod mellett, ami nem más, mint az anyagi függetlenség 

elérése!  
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20. nap: Tudod, mit mondott Lenin? 

Na jó, ez nem teljesen fair kérdés, mert egy bizonyos életkor alatt talán azt sem 

tudod, ki volt Lenin, nemhogy mit mondott. Szóval segítek. Ezt mondta: 

„Tanulni, tanulni, tanulni.” (Ennél bonyolultabban fogalmazott, ha érdekel, itt 

van.) Mindenesetre ebben nagyon egyet tudok érteni vele, ezért is választottam 

ezt a kitételt az anyagi függetlenség 4. mérföldkövének. Tehát még egyszer: 

Az anyagi függetlenség 4. mérföldköve: Tanulsz. 

A tanulni kifejezés itt természetesen a pénzügyi tanulást jelenti. Ugye emlékszel 

még a három pénzügyi gondolkodásra? A tanulás kapcsán erősen látszik, kinek 

milyen az értékrendje. A szegények egyáltalán nem képzik magukat, sokszor 

még az írás-olvasás is gond. A középosztály csak a formális oktatásban hisz („csak 

legyen meg a papírod, fiam!”), de ahogy kikerül a főiskoláról, egyetemről, már 

nyűg neki a képzés, és csak a kötelező munkahelyi képzéseken vesz részt. 

A gazdagok általában nem a formális oktatási rendszerben, de nagyon is sokat 

tanulnak pénzügyekről: tanfolyamokon, könyvekből, szakmai közösségekben, de 

főleg „az életben”, vagyis a tapasztalataikból és mások tapasztalataiból. 

http://www.gyakorikerdesek.hu/kultura-es-kozosseg__egyeb-kerdesek__1368833-hogy-hangzik-lenin-mondata-oroszul-tanulni-tanulni-tanulni
http://www.gyakorikerdesek.hu/kultura-es-kozosseg__egyeb-kerdesek__1368833-hogy-hangzik-lenin-mondata-oroszul-tanulni-tanulni-tanulni
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Ha tehát szeretnél jobb anyagi helyzetben, anyagi biztonságban élni, a legelső 

befektetésed mindig a tudásodba való befektetés legyen! Ezt nem lehet elkerülni, 

sem elnapolni, hogy „majd akkor költesz erre, amikor jobban állsz”. Ha nem 

tanulsz meg máshogyan bánni a pénzzel, nem fogsz jobban állni. Pont. 

Ráadásul a középosztály rá van szoktatva, hogy másokkal végeztesse el a 

pénzügyi feladatait: bankok és befektetési tanácsadók hada várja, hogy mikor 

adhat neked tanácsot, hogy mibe tedd a pénzed. Nem meglepő módon a 

tanács mindig ugyanaz: add oda nekik. A gond csak az, hogy ezek a 

befektetések sajna úgy vannak kitalálva, hogy ne te járj jól, hanem hogy a te 

tőkéd eltartsa a pénzügyi szolgáltató céget és a munkatársait. Ha tehát a 

befektetéseidből szeretnél megélni, muszáj megtanulnod, hogyan működnek. 

Ehhez az alábbi tanácsokat érdemes megfogadnod: 

1. Térképezd fel a magyar pénzügyi piacot! 

2. A tanulásra sose sajnáld a pénzt! 

3. Tanulj legalább a négy alaptémáról! 

4. Csatlakozz egy pénzügyi közösséghez! 
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Mit csinálj mától? 

1. Térképezd fel a magyar pénzügyi piacot! 

Ismerd meg, hogy kik és milyen módszerek, elvek szerint oktatnak pénzügyi 

intelligenciát. Rengeteg iskola és elv van, neked viszont meg kell találnod azt, 

ami nemcsak tehozzád illik, de valóban működik is. Egy példa: lehet, hogy 

erősen spirituális személy vagy, és hiszel a vonzás törvényében. Ez tök jó, de ha 

csak ilyen jellegű tanfolyamokra jársz, attól még nem lesz befektetésed. Ha 

pedig lesz, tuti nem fogod tudni jól működtetni, mert pl. nem leszel tisztában 

vele, hogy hogyan védd meg a lakásodat a nem fizető bérlőktől.  

2. A tanulásra sose sajnáld a pénzt! 

 Vannak, akik sajnálják a pénzüket 

pénzügyi tudásra költeni, és azt 

gondolják, hogy „majd a neten” 

(mármint ingyen) megtalálják az jó 

befektetési tippeket. Te vedd 

tudomásul, hogy csak ingyenes, 
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gyorstalpaló anyagokból még senki nem lett se gazdag, se anyagilag független. 

Aki ugyanis fizetés nélkül akar gazdagságot, az nemcsak az energia-megmaradás 

elvének mond ellent, de elutasít egy komplett szakmát is. A pénzügyek olyan, 

mint a zongorázás: valamennyit tanulni kell egy (vagy több) jó tanártól, és sokat 

kell gyakorolni, míg „benne lesz az ember kezében”. 

3. Tanulj legalább a négy alaptémáról! 

A pénzügyi intelligencia négy alappillére: 

1) Tőzsde  
2) Vállalkozás 

3) Ingatlan 

4) Nemesfémek 

Minden reális befektetés valamilyen módon ezekkel a területekkel (vagy ezek 

kombinációjával) áll összefüggésben. Ha erről a négy témáról megtanulod az 

alapvető dolgokat, egész jó rálátásod lesz egy sor befektetési lehetőségre. Ehhez 

menj el legalább két tanfolyamra vagy előadásra mind a négy témából. 
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4. Csatlakozz egy pénzügyi közösséghez! 

Erről a témáról bővebben 5 lecke múlva 

fogok írni. Addig is jegyezd meg, hogy 

ez is fontos része a tanulásnak, ugyanis a 

szinergia (hatástöbbszörözés) sehol sem 

olyan fontos, mint az emberek közötti 

szakmai kapcsolatokban. Ha egyedül 

akarsz anyagilag függetlenné válni, max. a 

férjeddel/feleségeddel tudsz majd konzultálni, és kénytelen leszel az összes 

buktatót a magad kárára végigjárni, ami évekkel visszaveti a sebességedet. Egy 

jól kiválasztott csoportban a sebességed és a tudásod megsokszorozhatod. Soha 

ne hagyd ki ezt a gyorsítósávot! 

Ha feltérképezd a magyar pénzügyi oktatás piacát, nem a Google találatok 

mentén fogsz sodródni, hanem informált és tudatos döntést tudsz majd hozni 

arról, hogy hol, kinél, milyen elvek szerint akarsz képződni. Ha pedig a négy 

témában elmész 2-2 oktatásra, és utána rendszeresen konzultálsz egy olyan 

szakmai csoporttal, akik értik, miről van szó, kapitális hibát már valószínűleg nem 

tudsz elkövetni.  
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21. nap: A pénzügyi önképzés 7 buktatója 

Most már tudod, hogy a következő időkben legalább 8 előadásra, tanfolyamra 

kell elmenned ahhoz, hogy kipipálhasd az anyagi függetlenség tanulásról szóló, 

negyedik mérföldkövét. Ám mindent lehet jól és rosszul csinálni – ez a pénzügyi 

önképzésben is pontosan így van. Az alábbi hibákat sok ügyfelemen (és persze 

néha magamon is) láttam már. Ha ezeket az első perctől elkerülöd, sok tévutat, 

kitérőt és bukást spórolsz meg magadnak. Tehát a hét buktató: 

A pénzügyi önképzés 7 buktatója 

1. buktató: Csak külföldi szerzőket olvasol. 

 A magyar kultúra gyökeresen más, mint az 

az amerikai és német közeg, ahonnan a 

legtöbb ismert pénzügyi könyv származik, 

ezért tudnod kell, hogy pontosan miben 

más a mi világunk, és hogy mire érdemes 

figyelned, amikor át akarod ültetni a külföldi 

szerzők könyveit a saját életedre. Ezt a témát részletesen 
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kifejtem A gazdagság útján című könyvem erről szóló elektronikus fejezetében. 

(Olvasd el a könyv Mit ne higgy el a külföldi pénzügyi könyvekből? című 

elektronikus fejezetét.)  

2. buktató: Egyedül mész tanfolyamokra. 

Ez a buktató azokra jellemző, akik párkapcsolatban 

vagy családban élnek, de mégis egyedül mennek el 

különféle tanfolyamokra. Ez akkor okoz majd galibát, 

amikor hazamész, és más pénzügyi döntéseket hozol, 

mint amit megszoktak tőled. A másik gond az lehet, 

hogy az új értékrended miatt lassan elszigetelődhetsz 

a barátaidtól. Te visszafogod a kiadásaidat és próbálsz 

minőségi módokon kikapcsolódni, de ők ebből csak azt látják, hogy „totál 

megváltoztál”, és már nem jársz velük szombaton állatkodni vagy sörözni. Ez 

ellen az a legjobb megoldás, ha magaddal húzod a párodat és a barátaidat. 

Mesélj nekik, hogy elkezdted képezni magad, és akinek van érzéke és kedve 

ehhez a témához, azt vond be a fejlődésedbe. Add nekik kölcsön a könyveidet, 

és menjetek együtt egy-két programra. 

http://agazdagsagutjan.hu/konyv/
http://agazdagsagutjan.hu/a-konyv/mit-ne-higgy-el-a-kulfoldi-penzugyi-konyvekbol/
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3. buktató: A tanfolyamokon nem ismerkedsz. 

Vannak, akik a tanfolyamokon egész nap senkihez nem szólnak azon kívül, hogy 

„elnézést, szabad ez a hely?” Ha te sem szívesen elegyedsz szóba „idegenekkel”, a 

pénzügyi tanfolyamokon lépj túl önmagadon, és ismerkedj! Ha a pároddal vagy 

barátoddal mész a tanfolyamra, ne együtt lógjatok, hanem váljatok szét, és 

beszélgessetek azokkal, akik értelmesnek látszanak. Egy tanács: akit jó fejnek 

találsz, attól ott a helyszínen kérd el az emailcímét. Hidd el, semmi sem 

idegesítőbb, mint utólag úgy nyomozni valaki után, hogy nem vagy nyomozó. 

4. buktató: A tanfolyamokon csak a béna emberekkel 

ismerkedsz. 

Szintén hiba, ha holmi – hamis – biztonságérzet reményében csak olyanokkal 

beszélgetsz, akik a te kezdő szinteden vannak, vagy még nálad is bénábbak. (Ezt 

nem sértésnek szánom. Ez elején mindenki béna. Én is az voltam.) Ha az a 
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benyomásod, hogy akivel szóba elegyedtél, nem tudna neked mit tanítani, 

udvariasan hagyd ott. 

 Minden önfejlesztő programon van egy tucat 

olyan személyiségű ember, aki szereti rögtön 

elmagyarázni, hogy miért hülyeség vagy 

lehetetlen az, amit az előadó mondott. 

(Érdekes módon ők nem félnek 

ismeretlenekkel szóba elegyedni…) Az ilyen 

beszélgetésekben sose vegyél részt, és ha 

hallótávolságban vagy, akkor is azonnal lépj ki a helyzetből! 

5. buktató: Nem kezded el a gyakorlatba átültetni a 

tanultakat. 

 Minden képzés veszélye, hogy az ember meghallgatja, egyet is ért, de amikor 

hazamegy, nem kezd el semmit sem máshogyan csinálni. A pénzügyi 

intelligencia gyakorlati műfaj. Nem bölcsészet, nem elemzés, nem okoskodás, 

nem zen meditáció, nem könyvek falása, hanem az a képesség, hogy gyorsan és 
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okosan tudsz dönteni az anyagi kérdésekben. Már az első perctől kezdd el 

csinálni, amit tanulsz. Ebben a műfajban minden év, amit elvesztegetsz, pénzben 

is mérhető veszteséget termel neked. 

6. buktató: Minden megtakarításodat egy 

befektetésbe teszed. 

Minden kezdőt fenyeget az a veszély, hogy 

az összes megtakarítását egy lapra teszi fel. 

Ha az adott befektetésbe nincs beépítve 

veszteségszabályzó mechanizmus, ne tedd 

fel rá az összes pénzedet! Erre főleg akkor 

figyelj, ha a tőkédet bérből és fizetésből 

raktad össze. Utólag nagyon tud fájni, ha arra 

a sok munkára gondolsz, ami így füstbe ment. 
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7. buktató: A kudarcokat a módszernek tudod be és 

feladod. 

Pénzügyi intelligenciát tanulni pont olyan, mint bármilyen más tanulási 

folyamat: hozzátartozik, hogy hibázol! Ezért ne várd azt, hogy minden döntésed 

csodásan bejön, és te lágy zeneszó kíséretében belerohansz a naplementébe, 

aztán megjelenik a The End felirat. Nem így lesz! Amikor másfajta pénzügyi 

döntéseket hozol, bizony lesznek idegesítő, frusztráló és félelmetes pillanatok is. 

A lényeg, hogy addig ne hagyd abba, amíg el nem kezded látni az 

eredményeket! Utána már jön a motiváció magától is. 

Kudarcok és buktatók nélkül nincs fejlődés. Ha anyagilag független akarsz lenni, 

lesznek kudarcaid és anyagi veszteségeid, de ez hosszú távon nem számít. Ha a 

fenti buktatókat kiiktatod, és a kudarcokból levonod a tanulságokat, már 2-5 év 

múlva is biztosan jobb anyagi helyzetben leszel, mint ma.  
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22. nap: Te értesz az ingatlanokhoz? 

A fenti kérdés kicsit provokatív, mert lefogadom, hogy a válaszod legalább 

részben ez: Igen, naná, hogy értek hozzá! Ez nem véletlen. A középosztálybeli 

gondolkodású emberek általában mind azt hiszik, hogy értenek az 

ingatlanokhoz, és nagyszerű ingatlan-befektetők lennének – csak éppen nincs 

pénzük öt lakást megvenni. 

Az emberek azért érzik magukat 

ingatlanszakértőnek, mert mindenki 

valamilyen ingatlanban szokott lakni, és 

sokan fel is újítottak már lakást. A 

pénzügyi intelligencia szempontjából 

azonban ennek semmi köze nincs az 

ingatlanbefektetéshez. Ugyanis ha te laksz 

egy ingatlanban, az nem befektetés, hanem költség és kiadás. Ráadásul az 

ingatlanok azért is nehéz befektetői terület, mert az ingatlanokhoz kell 

arányaiban a legnagyobb tőkebefektetés. (És ne menj be abba az utcába, hogy 

neked majd „foglaló nélkül”, hitelből lesz ingatlanod, mert ez a válság előtti 

hitelpiacon működött, és akkor is leginkább az USÁ-ban.) 
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Viszont van valami, amit tőke nélkül is már most megtehetsz: tanulj meg a 

saját lakhatásodról befektetői szemlélettel gondolni! Ugyanis ha ez megy, 

akkor a befektetni való tőke birtokában jóval könnyebb dolgod lesz. 

Ha nincs saját lakásod… 

Ha még nincs lakásod, bizonyos szempontból előnyben vagy, mert nem 

kötelezted el magadat és vélhetőleg óriási hiteleket sem nyögsz. A legtöbb 

középosztálybeli ember legnagyobb életcélja, hogy legyen egy saját lakása, és 

esetleg vegyen a gyerekeinek is. Ennek érdekében akár évtizedekre is képes 

eladósítani magát. A lakás azonban nem cél, hanem eszköz. A céljaid mindig 

tartalmasabbak legyenek, ne ilyen szűken vett anyagi léptékűek. Ne dőlj be a 

középosztálybeli álomnak, hogy akkor vagy valaki, ha lakást (sőt: kertes házat!) 

veszel magadnak. Dolgozz az anyagi függetlenségeden, ne akard bebetonozni 

magad egy lakhelyre/településre/országba, ami megköt és elveszi az anyagi 

forrásaidat. 
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Ha van saját lakásod… 

Ha van is saját lakásod, ne ragadj bele a középosztálybeli csapdába, hogy 

szerelmes vagy a lakásodba. Ehhez lásd az első pontot alább. 

Addig is, amíg tőkét gyűjtesz, hogy egyszer legyen saját ingatlan-

befektetésed, az alábbi 3 dolgot tedd: 

1. Racionalizálj! 

2. Értsd meg az ingatlan fogalmát! 

3. Keress pozitív példákat! 

Mit csinálj mától? 

1. Racionalizálj! 

Mint a bevételek növeléséről szóló levélben írtam, ha a számításaid ezt hozzák 

ki, érdemes a lakásodat kisebbre cserélni vagy kiadni, akár csak egy-két napra 

apartmanként is. A cél, hogy a lakhatási költségeket leszorítsd, és a különbözetet 

megtakarítsd. Ha ettől a gondolattól most sokkot kaptál, az éppen annak a jele, 
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hogy nem tudsz hideg fejjel gondolkodni az ingatlanokról, és még ha van is 

tőkéd, nem javaslom, hogy ebbe a területbe fektess be. 

2. Értsd meg az ingatlan fogalmát! 

A középosztálybeli emberek számára így néz ki az egyenlet: ingatlan = lakás. A 

gazdag gondolkodású emberek azonban tudják, hogy számtalan ingatlanfajta 

létezik. Ismerj meg minél többféle ingatlant, és lehetőleg járj is végig minél 

többfélét, és nézd meg, melyik hogyan működik a valóságban. (Online abszolút 

nem lehet ingatlanokat megismerni, mert fizikailag nem egy helyen vagytok. 

Tehát oda kell menned.) 

3. Keress pozitív példákat! 

Keress legalább két embert, aki legalább 

részben az ingatlanbefektetéseiből él, és ha 

nem is oktatja, azért hajlandó beszélni a 

tapasztalatairól. (Ez meglepően nehéz lehet, 

mert sokan gyanakvással fogadják a tanulni 

vágyókat, és mereven elzárkóznak attól, 

hogy megosszák a tudásukat.) Keress nyitott 

és közlékeny ingatlanbefektetőket, és hallgasd meg a tapasztalataikat. 
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Remélem, már kezded érteni, hogy az ingatlanokhoz érteni elsősorban nem 

pénz kérdése. A következő leckében háromféle ingatlanbefektetésről olvashatsz 

majd. 
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23. nap: Íme három jó példa! 

Az előző oldalakon már megértetted, hogy mit és miért kell tanulni, ha 

anyagilag függetlenné akarsz válni. Most az ingatlanokkal kapcsolatban mutatok 

be három olyan példát, amely az átlagnál jobb befektetés. 

 A középosztálybeli életvitelű ember ösztönösen 

vonzódik az ingatlanokhoz – de csak akkor, ha maga 

(vagy a gyereke) lakhat benne, akár olyan áron is, 

hogy évtizedekre eladósítja magát. A középosztály 

akkor kerül a legközelebb bármiféle ingatlan-

befektetési helyzethez, amikor meghal a nagymama 

vagy a nagypapa, és a megüresedett lakásáról kell 

dönteni: a gyerek kapja meg, vagy el/kiadjuk? Amennyiben a nagyi városi lakos 

volt polgári háttérrel, általában 50-90 nm-es, erősen lelakott lakásról van szó, 

amire milliókat kellene költeni, amire persze nincs keret. De még ha van is rá 

keret, az ilyen nagy és lerobbant lakásoknak befektetésként igen rossz a 

megtérülésük, tehát pont nem éri meg őket kiadni. 

A mostani, kínálati piacon egy lelakott, nagy lakást kiadni pusztán azért, 

hogy „ne álljon üresen”, bizonytalan és rossz megtérülésű befektetés. 
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Ráadásul nagyobb eséllyel vonzza be a rosszul fizető bérlőket, akiket a tulaj 

nem tud kezelni. 

Íme három jó példa…. 

1. Kocsibeálló 

Városi szinten a kocsibeálló az egyik legjobb 

kiadható ingatlanfajta. (Még az elég jó 

megtérülésű fedett egyéni garázs is rosszabb 

mutatókat hoz.) A teremgarázsokban található 

kocsibeálló kiadása kifejezetten megéri az olyan 

környékeken, ahol gond a parkolás, és egyre 

kevesebb az utcai parkolóhely. 

2. Felújított garzon 

Itt mind a két kitétel fontos: garzonokból ugyanis bőven van kínálat, de ebben a 

méretben abszolút hiánycikk a felújított, főleg amit nem eladásra, hanem 

kiadásra kínálnak. Így a mostani piacon kuriózum a max. 35-40 nm-es bérelhető 

kislakás, ami valóban tiszta, és ahol te is hajlandó lennél beülni a kádba. Az ilyen 
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lakások gyakorlatilag napokon (sőt: órákon) belül kiadhatók, és a bérlők is 

megbecsülik magukat, mert tudják, hogy ilyet nem fognak találni. (Persze a nem 

fizető bérlőt nem ezzel kell kiszűrni.) 

3. Apartman 

A turisztikai nagyvárosokba óriási számban 

érkeznek turisták, akiket a híg piac ugyan 

kiszolgál, de jó minőségű (felújított és jó 

szolgáltatásokat adó) apartman még mindig 

elkel. Mint már említettem, itt ráadásul 

szóba jöhet az eseti kiadás is, amit akár a te 

saját lakásodra is kiterjeszthetsz olyan 

időszakokban, amikor kiugróan magas a kereslet (pl. Budapesten a Sziget 

fesztivál). 

A fenti három befektetésfajta természetesen csak kiragadott példa, arra 

azonban talán jó szemléltető, hogy megértsd, mit jelent a tanulás ebben a 

témában. Akinek ugyanis magasabb a pénzügyi intelligenciája, az nemcsak 

magasabb hozamú ingatlanbefektetéseket tud indítani, de jóval kevesebb 

tőkére is lesz szüksége. Ezért megéri tanulni!  
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24. nap: A tőzsdézés szerinted is szerencsejáték? 

Mint már tudod, a pénzügyi intelligencia ebben a négy témában a 

legfontosabb: tőzsde, vállalkozás, ingatlan és nemesfém. Itt most a tőzsdézésről 

szedtem össze egy-két hasznos gondolatot. 

Nem tudom, te hogyan vélekedsz a tőzsdézésről, de kb. 4:1-hez az esélye, hogy 

valami ilyesmit gondolsz róla: 

Ez az egész nem más, mint online szerencsejáték. 

Nem állít elő semmi értéket, ezért nem akarok ilyesmivel foglalkozni. 

Erkölcstelen dolog, mert csak mások rovására lehet vele nyereséget elérni. 

Ha a tőzsdei kereskedés hasonló gondolatokat ébreszt benned, jó, hogy olvasod 

ezt a leckét. Én ugyanis pénzügyi intelligencia oktatóként egyre inkább azt 

tapasztalom, hogy a tőzsdei kereskedés legalább alapszintű ismerete ma már az 

általános műveltség része. Az áruk és a devizák árfolyamai egy az egyben 

hatással vannak a gazdaságra és a napi életünkre. Csak két példa: a benzin vagy 

a forint árfolyamváltozásai pár nap alatt képesek felhúzni vagy bedönteni az 

ország gazdaságát és benne a vállalkozókat és magánembereket – vagyis téged. 

Ezért is szerepel a pénzügyi felmérő tesztemben, hogy tudsz-e legalább 5 

http://agazdagsagutjan.hu/pqkisokos/pq-teszt/
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percet beszélni egy bármilyen árfolyamgrafikonról. Ha ugyanis teljesen 

értetlenül állsz egy árfolyamgrafikon előtt, az olyan, mintha a 21. században nem 

tudnád a számítógépet használni. 

Egyesek attól félnek, hogy ha elmennek 

egy tőzsdetanfolyamra, akkor muszáj 

kereskedniük is. Ez nyilvánvalóan nem 

igaz. Mint ahogy nem kell írónak lenned 

csak azért, mert az iskolában 

megtanultál írni, kereskedned sem kell 

csak azért, mert elvégeztél egy 

tőzsdetanfolyamot. Viszont egy tőzsdetanfolyam számos előnyt is ad, amely 

túlmutat önmagán. 

Íme három példa…. 

1. Devizahitelek 

Aki ismeri az árfolyamok természetét, az annó hamar kiszúrta a devizaalapú 

hitelek veszélyeit, hiszen minden árfolyamra igaz, hogy néha csak egy helyben 
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toporog, néha pedig durván felszökik vagy lezuhan. „Az elmúlt évek 

tapasztalatai alapján a frank árfolyama ebben a sávban szokott mozogni” kitétel 

innentől kezdve komolytalan, erre pénzügyi családi tervet építeni nem lehet. 

 

2. Befektetési alapok 

A befektetési alapkezelők is grafikonokon mutatják be az eddigi eredményeiket. 

Amikor ilyesmibe akarsz pénzt fektetni, alapvető, hogy a grafikonokat te magad 

is tudd értelmezni, ne a banki alkalmazott vagy pénzügyi tanácsadó (valójában: 

ügynök) értelmezése szerint dönts. A tanácsadók szerint ugyanis minden 

termékük nagyszerűen és stabilan teljesít, ami nyilvánvalóan nem lehet igaz, 

hiszen minden portfólióban vannak nulla hozamú vagy veszteséges termékek is. 

3. Arany 

Mint minden árucikknek, az aranynak 

is van árfolyama, ami meghatározza, 

hogy mikor érdemes venni, illetve 

hogy mikor érdemes (vagy nem éri 

meg) eladni. Ha pedig 

nyugdíjtervként, hosszú távra veszel 
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aranyat, a tőzsdei kereskedés elvei segítenek, hogy ne ess pánikba, amikor 

elkerülhetetlenül megzuhan az ára. 

Mit csinálj mától? 

 Menj el minimum két tőzsdetanfolyamra! 

 Ismerkedj meg minimum két emberrel! 

 Automatizálj! 

 Menj el minimum két tőzsdetanfolyamra! 

Járj végig legalább két tőzsdetanfolyamot. Itt nem ingyenes bemutató előadásra 

gondolok, hanem fizetős, több alkalomból álló tanfolyamra. Legalább két 

különböző oktatót ismerj meg, mert ha csak egy emberhez mész, könnyen 

elsiklasz a gondolkodása hiányosságai fölött 

 Minimum két ember! 

Keress legalább két embert, aki (legalább részben) tőzsdei kereskedésből él. 

Hívd meg őket egy kávéra, teára vagy vacsorára, és beszélgess velük, hogy hol 

tanultak, hogyan és milyen elvek szerint kereskednek. 
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 Automatizálj! 

Tanulj az automatizált tőzsdei 

kereskedésről is, mert amíg létezik a 

modern elektronikus tőzsde, addig a 

gépek sokkal hatékonyabbak lesznek az 

embereknél. Amint eldöntötted, hogy 

milyen stratégia szerint fogsz kereskedni, 

próbáld a lehető legnagyobb részben 

automatizálni a folyamatot, hogy minél kevesebb idő alatt érd el azt az 

eredményt, ami reálisan abban a stratégiában benne van. Szintén legyen pontos 

terved a Fekete Hattyú esetekre, amikor bele kell nyúlnod a robot működésébe. 

(A Fekete Hattyúról a 28. napi leckében olvashatsz majd.) 

Szóval ha eddig voltak ellenérzéseid a tőzsdézéssel kapcsolatban, azt javaslom, 

tedd félre a kételyeidet, és azzal foglalkozz, hogy te személy szerint megértsd, 

hogyan működik ez a terület. Így mindenképpen tudatos és informált döntést 

tudsz majd hozni arról, hogy akarsz-e ebbe a témába pénzt fektetni.  
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25. nap: Vállalkozz! 

A harmadik befektetői terület a vállalkozások témája. Ide tartozik az is, ha 

egyéni vállalkozó vagy, és az is, ha céged van alkalmazottakkal, mert bizonyos 

szempontból mindegy, hogy melyik formációban vállalkozol, az elv ugyanaz. 

Valami olyat kell kínálnod a világ számára, amiért az emberek hajlandók pénzt 

fizetni. 

A magyar nyelvben a vállalkozó kifejezés még mindig sokak fülének gyanúsan 

cseng, és körülbelül a seftelő és a maffiózó között található. Ha pénzügyileg 

intelligensen gondolkodsz, természetesen nem osztod ez a véleményt, hanem 

tudomásul veszed, hogy a három terület közül (tőzsde, vállalkozás, ingatlan) a 

vállalkozás kiépítése a legtöbb munkát kívánó, de egyben a legnagyobb 

profitnövekedéssel kecsegtető befektetési lehetőség. 

Nincs kőbe vésve, hogy csak szakmai okok miatt lehet vállalkozni. Sokan a 

hobbijuk vagy egy betegségük felől kerülnek be a vállalkozások világába. 

Ha jelenleg csak fix havi jövedelmed van (vagy még az sincs), alaposan gondold 

át, mit tudnál vállalkozni. A vállalkozás ugyanis egyedi ügyfelekre épül, tehát 

eleve diverzifikált, több lábon álló bevételi lehetőség. 
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Ha nem vagy vállalkozó… 

Gondold át, hogy az alábbi négy irányba indulva hogyan tudnál extra 

bevételekre szert tenni akár eseti, akár rendszeres alapon. 

1. Régebbi tudásod, szakmád 

Van-e olyan régebbi tudásod, ami ma is 

piacképes vagy aránylag könnyen azzá 

tehető? Van-e olyasmi, amiben régen jó 

voltál, és amit taníthatsz másoknak is? Ez 

lehet akár egy idegen nyelv vagy egy iskolai 

tantárgy oktatása, korrepetálása. 

2. A jelenlegi pénzkereső munkád 

Ha jelenleg alkalmazásban vagy valahol, gondod át, hogyan tudnád a mostani 

munkádat akár a munkahelyeden, akár máshol beszámlázással végezni. Ha 

vannak erre ötleteid, ne szerénykedj, hanem ajánlkozz. 
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3. Hobbid 

Van-e olyan hobbid, amit amúgy is csinálsz, és ami némi kreativitással pénzzé 

tehető? Ha pl. elég magas szinten foglalkozol Tiffanylámpa-készítéssel, 

mandalafestéssel, gyöngyfűzéssel, ékszerkészítéssel, varrással vagy 

selyemfestéssel, simán lehet, hogy mások örömmel fizetnek a termékeidért. 

4. Álmaid, terveid 

Van-e bármi olyasmi az életedben, amit 

szeretnél elérni vagy megtanulni, és 

amibe belevágva másnak is inspirációt 

adhatsz? Pl. Kövér vagy, és lefogysz, és 

másoknak is át/eladod a módszeredet. 

Vagy kihozod magad egy testi/lelki 

betegségből, és másoknak is 

megmutatod, hogyan csináltad. 
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Ha már van vállalkozásod… 

Európán belül sajnos Magyarországon kiemelkedően magasak az adóterhek, 

ezért a vállalkozásoknak óriási prés alatt kell teljesíteniük (még akkor is, ha nem 

termelnek bevételt, ami azért elég nonszensz). Könnyen lehet, hogy már van 

vállalkozásod, de nem megy jól. Ennek általában két oka szokott lenni: vagy nem 

elég jó a terméked, vagy nem elég jó a marketinged. Az első esetben 

termékfejlesztésre lesz szükséged, a másodikban viszont a te fejlesztésedre. Ha 

van egy álmod, amiben hiszel, tedd bele azt a tanulást is, hogy megtanulj eladni. 

Simán lehet, hogy csak ez választ el a sikertől! 
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26. nap: Ismerkedj! 

Most nem arra gondolkodik, hogy a lányok pasizzanak, a fiúk pedig csajozzanak, 

szóval ha ez ugrott be, akkor bocs. Még mindig az anyagi függetlenség alapjait 

járjuk körül, azon belül is az ötödik mérföldkövet, amely így szól: 

5. mérföldkő: Megismerkedsz másokkal, akik jobbak nálad. 

Ha anyagilag független akarsz lenni, mindenképpen keress hasonló szemléletű 

embereket, akikkel körülveszed magad. Mondjuk ez az élet minden területén 

fontos, mert társas lények vagyunk, de az érzelmek és a pénzügyek területén 

kifejezetten szerencsétlen dolog, ha egyedül maradsz a döntéseiddel. Az ember 

ugyanis sokféle módon tud tanulni: könyvből, filmből, a hibáiból, egymaga 

agyalva és feltalálva a spanyolviaszt – de a legjobban másoktól lehet tanulni, akik 

tudják, mit kell csinálni. Így tanul a kisgyerek is a felnőttektől, és így tanulnak a 

profik is egy jó edzőtől vagy mentortól. Tehát ha a pénzügyeidben változni és 

fejlődni akarsz, neked is meg kell keresned azokat, akik jobbak mint te, és nem 

utolsó sorban hajlandók is megosztani veled a tudásukat. 
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Mit csinálj mától? 

Kezdd el tudatosan keresni azokat, akik a pénzügyek bármely részében jobbak, 

mint te. Ha találsz ilyen embereket, ne szerénykedj és ne szégyenkezz, hanem 

ismerkedj úgy, mint amikor párt kerestél magadnak: kezdeményezz és 

beszélgess, hogy megtudd, ki méltó a figyelmedre, és ki nem. Keress az alábbi 

csoportok között: 

1. A párod vagy házastársad 

Ez a tipp arra az ideális esetre vonatkozik, 

amikor: 

a) egyáltalán van párkapcsolatod, 

b) a párod intellektuálisan is a párod, tehát 

veled együtt akar változni. 

Ha ez a helyzet, akkor ne hagyd ki azt az 

erőt, amit egy jól működő párkapcsolat hozhat az életedbe, és vágjatok bele 

együtt ebbe a pénzügyi kalandba. 
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2. Tanfolyami társak 

A pénzügyi programok ideális hely az 

ismerkedésre, oda ugyanis (vélhetőleg) 

olyan emberek mennek el, akik maguk 

is fejlődni akarnak, és már akár több 

éves tapasztalatuk is van ezen a téren. 

A szüneteket módszeresen azzal töltsd, 

hogy jó értelemben vadászol azokra, akik értelmesnek tűnnek. Ezt főleg a 

kérdéseik és megnyilvánulásaik alapján tudod felmérni, tehát ne csak az oktatót, 

hanem a közönséget is figyeld. 

3. Oktatók és egyéb közszereplők 

Ide tartoznak azok az (szak)emberek, akik kimondottan vállalják, hogy ők többet 

tudnak az átlagnál. Ilyenek pl. a pénzügyi oktatók, előadók, szerzők, blogszerzők, 

guruk, stb. Ha bármilyen programon találkozol ilyen emberekkel, nyugodtan 

menj oda hozzájuk, és kérdezd meg őket, hogy xyz témában kit, melyik 

tanítványukat ajánlanák, majd keresd meg az illetőt. 
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4. És általában bárki… 

Járj a világban nyitott szemmel, mert 

egészen váratlan helyeken is felbukkanhat 

érdekes ismeretség, ilyenkor ugyanis 

„bevonzod”, akit kell. De ehhez figyelmesen 

kell élned, és ha ott az alkalom, bátran 

lecsapni rá, pont ugyanúgy, mint a 

párkapcsolati ismerkedésnél: menj oda és mondd el, hogy miért érdeklődsz, és 

kérj egy emailcímet vagy telefonszámot. 

Ismerkedési tippek 

Az alábbi tippek segítenek a kapcsolat építésében: 

 Mindig legyél tisztességes és fedd fel a lapjaidat. Mondd el, hogy keresed 

a tudást és az ismeretséget. 

 Mondd el, hogy te meddig jutottál, és mi érdekel. 

 Mondd el, hogy nem „lenyúlni” akarod a másik ember ötletét, hanem 

megtudni a véleményét, és általában megismerni másokat. 
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 Kérdezd meg, hogy lenne-e kedve találkozni veled, és beszélgetni egy 

órát arról, hogy neki mik a tapasztalatai. 

 Ha igent mond, azonnal kérd el az illető emailcímét vagy telefonszámát. 

 Max. két napon belül vedd fel vele a kapcsolatot. 

 Hívd meg egy kávéra vagy teára, és beszéltesd a tapasztalatairól. 

Ragaszkodj hozzá, hogy te fizess; ő ugyanis éppen ingyen szívességet tett 

neked. 

 A befektetők között nem ritka a paranoia („Mindenki el akarja lopni az 

ötletemet”), ezért készülj fel rá, hogy fogsz visszautasítást kapni, néha 

egészen meglepően vehemens formában, és nem is mindig egyenesen az 

arcodba, hogy te „ilyen-olyan szemét vagy, aki kihasznál másokat”. Ne 

vedd magadra, az ilyen ütközés nem téged minősít, hanem az illető 

tapasztalatait és bizalomszintjét. 

Ha már több jó arccal megismerkedtél, tovább tudsz lépni: ki tudsz alakítani 

magad körül egy közösséget, amire éles helyzetben is számíthatsz. De ez már 

átvisz a következő mérföldkőre, amiről a 27. leckében olvashatsz.  
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27. nap: Neked van törzsed? 

Lehet, hogy elsőre nem is érted teljesen a kérdést, mert a törzs kifejezés 

manapság elavult, inkább a közösség kifejezést szoktuk használni. Itt most a 

pénzügyi közösségről lesz szó.  

Régen az ősember egész életében egyetlen törzsbe tartozott, ma viszont 

mindenki egy tucat különféle „törzs” tagja. Van a család, az iskoláink, a 

munkahelyek, a gyerekkori szomszédok, a hobbik, stb, csak éppen a 

pénzügyekben maradunk magunkra. Ezért írom, hogy az anyagi függetlenség 

felé vezető úton az utolsó előtti mérföldkő, hogy ne egyedül (vagy a férjeddel, 

feleségeddel) hozd meg a legfontosabb anyagi döntéseidet. Tehát:  

6. mérföldkő: Van körülötted „törzs”. 

Hogy miért fontos ez? Mert ha csak egyedül vagy a pároddal tudod 

megbeszélni a fontos anyagi kérdéseket, sanszos, hogy a saját középosztálybeli 

értékrendetek alapján fogtok döntéseket hozni. Márpedig ezek a döntések csak 

egyre messzebb visznek az anyagi függetlenségtől. (Emlékszel? A középosztály a 

biztonságot és a függést választja.) 
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Ezért írom, hogy kezdj el pénzügyi képzésekre járni, és ott ismerkedni. Amikor 

ugyanis már megismerkedtél pár jó arccal, aránylag könnyű néhány embert 

magad köré szervezni. Ők lesznek a te pénzügyi törzsed. Ez persze a magyar 

kultúrában (is) tabu, nem lennék meglepve, ha megdöbbennél ettől a 

gondolattól: „Egy idegennek mondjam el a terveimet?” Igen, pontosan erről van 

szó. Csak annyi a különbség, hogy mire egy közösség lesztek, már nem is lesztek 

egymásnak idegenek, sőt, mivel pénzügyileg közös nyelvet beszéltek, az 

anyagiakat illetően még jobban is megértitek egymást, mint mondjuk a régi 

barátaiddal. 

Mit csinálj mától? 

1. Válaszd ki, kikkel szeretnél csoportot alakítani. 

Az előző lecke alapján keresgélj jó fej embereket. Amikor már 

néhány hónapja eljárogatsz pénzügyi képzésekre, 

körvonalazódni fog benned, hogy kik azok, akikkel 

érdemes lenne egy pénzügyi csoportot létrehozni. 
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2. Kérdezd meg, érdekli-e őket ez a lehetőség. 

Keresd meg a szóba jöhető jelölteket, és hívd meg őket az alakuló csoportba. A 

legtöbben elsőre nem igazán értik, miről van szó, ezért nyugodtan adj 

nekik írásos anyagokat is, pl. ennek a leckének a szövegét, vagy kérd őket, 

hogy itt iratkozzanak fel erre néhány pénzügyi intelligencia előadásra, hogy 

jobban képbe kerüljenek. 

3. Állítsátok össze a csoportot, és fogjatok bele a munkába. 

Ha már megvannak a tagok, és a céljaitok is hasonló (anyagi függetlenség 

elérése), nincs hátra más, mint elkezdeni a munkát. Ha a csoport csak havonta 

kétszer találkozik, már az is elég időt jelent egy-egy embernek, hogy átgondolja 

a lehetőségeit, és amikor konkrét tervei vannak, tudjon róluk konzultálni. 

Mire való a pénzügyi törzs? 

Egy ilyen csoport arra való, hogy legyen körülötted egy közösség, ahol nem kell 

fizetned, de ahol a tagok az átlagnál jobban értenek a pénzügyi intelligenciához 

és az anyagi függetlenséghez. Ezekkel az emberekkel meg tudod beszélni ezeket 

az alapvető kérdéseket: 

 Hol tartasz most az anyagi függetlenség felé vezető úton.  

http://agazdagsagutjan.hu/index/
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 Mik a pénzügyi erősségeid és gyenge pontjaid. 

 Milyen irányokba tudnál egyáltalán elindulni, hogy anyagilag 

függetlenebbé válj. 

 Mit csinálj, amikor hirtelen döntéshelyzetbe kerülsz (pl. van egy lakás, 

amibe beleszerettél, és azonnal le akarod foglalózni.) 

Ha végigjárod ezt az utad, mindig lesz egy közösség, ahol tudnak veled 

konzultálni. Többé nem kell érzelmi alapú döntést hoznod a legfontosabb 

pénzügyi kérdésekben. 

A következő leckében a befektetésekről fogok írni. 
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28. nap: Befektetés vagy átverés? 

Ha anyagilag független akarsz lenni, legalább egy olyan befektetésre szükséged 

lesz, ami tisztességes hozamot hoz neked, és megkönnyíti a napi szintű 

megélhetésedet. Ezt mondja ki az utolsó, hetedik mérföldkő is: 

7. mérföldkő: Saját befektetéseket indítasz. 

Mi számít befektetésnek? 

Ahhoz, hogy befektetések indíts, csak másodsorban kell tőke. Elsősorban 

kristálytiszta tudás kell hozzá, hogy egyáltalán mi számít befektetésnek! Nos, 

pénzügyi szempontból befektetésnek nevezzük azt, amikor: 

1. Egyszer vagy többször erősen a zsebedbe kell nyúlnod, és egy 

jelentősebb összeget ki kell csengetned. 

2. A tervnek van kockázata, hozama és rugalmassága.  

Vagyis…  

1. pont: Olyan befektetés nincs, amikor 10 000 vagy 100 000 forint „hosszú 

távú hozamaiból” majd megélsz. Ezt a gondolatot felejtsd el, és aki ilyet ígér, azt 

nagy ívben kerüld. Ha 40 éven keresztül kell kicsengetned havi 10 000 

forintot, annak lenyűgöző lehet a kamatos kamata, de a mai változékony 
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piacokon ez is elég merész terv. Még négy évre is nehéz tervezni, nemhogy 

negyvenre. 

2. pont: Ha egy befektetésnek nincs kockázata, nincs hozama, és nem rugalmas 

(lásd alant), akkor nem befektetésről, hanem spekulációról vagy nettó átverésről 

van szó. Ja, és mindhárom jellemző kötelező elem, tehát nem egy-egy, hanem 

mind a három meg kell hogy jelenjen a tervben! 

Kockázat: Egy befektetéssel 

valamennyi pénzt mindenképpen 

veszíthetsz, de ha peched van, akár az 

egész tőkédet vagy még annál többet 

is elbukhatsz. (Ez történt pl. a 

devizahitelesekkel vagy a svájci frank 

árfolyam 2015-ös év eleji leszakadása 

miatt sok tőzsdei kereskedővel.) A veszteség a befektetés szinte kötelező eleme, 

ezért minden befektetés első kérdése, hogy hogyan minimalizálod a 

veszteséget, és hogyan véded a tőkédet. 

Hozam: A várható hozam legyen legalább egy kicsivel magasabb a mindenkori 

banki alapkamatnál, különben minek foglalkoznál az egésszel? Ha ugyanakkora 
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(vagy kisebb) a hozam, mint a banki kamatok, akkor az egészet betennéd egy 

bankszámlára, aztán vidáman lógatnád a lábad, nem igaz? Ennek ellenére 

meglepő, milyen gyakran akarnak az ember nyakába sózni olyan befektetést, 

aminek a garantált hozama alacsonyabb az aktuális banki kamatoknál. 

Rugalmasság: Fontos, hogy meg tudd gondolni magad, vagyis valami normális 

időn belül legalább az eredeti tőkédhez hozzájuss. Ez gond lehet pl. egy 

ingatlanbefektetésnél, ha olyan az ingatlan, hogy évekig nem tudod árán eladni. 

Bármibe is akarsz befektetni, érdemes úgy tervezned, hogy maximum pár hét 

alatt ki tudj szállni a történetből. 

Készülj fel a Fekete Hattyúra! 

Nem dicsekvésként mondom, de nem sok 

pénzügyi oktató van a piacon, aki beszél 

erről, mivel ez nem egy vonzó téma, és sok 

képzésben úgy csinálnak az előadók, 

mintha az anyagi függetlenség csupa 

méznyalásból állna. Szerintem etikátlan 

dolog nem felkészíteni az embereket arra, 
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hogy a befektetések néha fekete lyukként működnek: csak nyelik a pénzt, és 

semmi jó nem sül ki belőlük. 

Vannak ugyanis olyan különleges helyzetek, amik meghazudtolják az eddigi 

pénzügyi tapasztalatokat. Ezeket szokás Fekete Hattyúnak nevezni (Nassim 

Nicholas Taleb hasonló című könyve alapján). Ezek olyan piaci események, 

amelyek nekünk teljesen valószínűtlennek tűnnek, de a rendszer részeként nézve 

teljesen normálisak. Pl. ilyen esemény minden gazdasági krízis, nem fizető 

albérlő és becsődölő vállalkozás. 

Mit csinálj mától? 

1. Tanulj meg profin elemezni!  

Ismerd meg azt a három eszközt, amit 

minden befektetés elemzéséhez 

használnod kell: az Excel-táblázatot, a 

befektetői háromszöget és a SWOT-

elemzést. (Attól, hogy a munkádban 

használod ezeket, befektetőként nem 
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fogod magadtól tudni, mire valók.) Ezekről az eszközökről a GazdagságKód 

előadásaimban beszélek részletesen.  

2. Készülj a Fekete Hattyúra! 

Rendesen készülj fel a rendkívülire is, hogy ne csak hogy ne érjen váratlanul, de 

legyen terved rá. Így nem azt fogod gondolni, hogy az anyagi függetlenség 

„hülyeség”, mert lám, mik történnek az emberrel. Olvasd el Nassim Nicholas 

Taleb: A fekete hattyú Avagy a legváratlanabb hatás című könyvét. 

Ha megtanulod jól elemezni a befektetési ötleteidet, és a rendkívüli dolgok sem 

érnek váratlanul, máris 100-szor előnyösebb helyzetből startolsz majd, mint a 

középosztálybeli befektetők. A jó hozzáállás ugyanis nem tőke kérdése – hanem 

valóban fejben dől el. 

  

http://agazdagsagutjan.hu/gazdagsagkod/
http://agazdagsagutjan.hu/gazdagsagkod/
http://www.libri.hu/konyv/a-fekete-hattyu-1.html
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29. nap: Saját befektetések? Ne már! 

Ha te is az olvasóim 99 százalékához hasonlítasz, akkor mostanra van benned 

egy ilyen érzés: 

Még hogy nekem legyen befektetésem? Az úgysem menne… 

A kétkedés egyrészt természetes egy olyan témával kapcsolatban, amit jó 

eséllyel még sosem csináltál. Ha viszont eddig a pontig eljutottál, már érted, 

hogy mi a feladat: tanulnod kell, és ezzel párhuzamosan tőkét kell gyűjtened. 

Ne akard egyszerre megoldani az élet egyik legnagyobb kihívását! Az 

anyagi függetlenség megteremtése ugyanis nem gyorstalpaló meló, amit 

egy hónap alatt le lehet tudni. 

A tőkegyűjtéshez a legtöbb embernek értelemszerűen nem elég 29 nap, amit ez 

a tanfolyam felöle, de nem is ez a feladat! A feladat az, hogy legyen előtted egy 

irány, ami felé el tudsz indulni. Ez az irány 

a tanulás és a tőkegyűjtés. Az alábbi 

három tanács pedig segíthet, hogy addig 

is tevékenykedj befektetések körül, amíg 

összejön az álombefektetésre valód. 
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Mit csinálj mától? 

1. Szimulálj!  

Mármint ne betegséget, hanem befektetés! 

A befektetések számos eleme kipróbálható 

szimulációs módban, ezért mielőtt valódi 

pénzt teszel egy ötletbe, mindig próbáld ki 

a rá vonatkozó szimulációkat. Tőzsdén erre 

való a demó-számla, egy 

ingatlanbefektetésnél a SWOT-elemzés, stb. 

2. Haladj lépésről lépésre! 

Mindig lépésről lépésre haladj, és csak fokozatosan köteleződj el nagyobb 

összeggel. Vagy kisebb projektbe fogj bele, vagy keress üzlettársat, de ne egyből 

tedd fel az egész tétet. És sose kövesd el azt a hibát, hogy minden tőkédet egy 

lapra teszed fel.  

 

 



132 

3. Ne savanyodj be!  

Az előző leveleimben csak a klasszikus 

befektetési formákról volt szó, de a lista 

természetesen végtelen. Lehet befektetést 

indítani németországi ingatlanokkal, thaiföldi 

turista-ejtőernyőztetéssel vagy bármi más 

dologgal, amiben te személy szerint fantáziát 

látsz, és amit meg tudsz finanszírozni. Ahogyan 

telnek az évek, meg fogod tapasztalni, hogy egyre több dolog érdekel és talál 

meg.  
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30. nap: Gratula! 

Először is egy nagy gratuláció jár neked, mert elvileg 30 napja foglalkozol 

valamivel, amivel a legtöbb magyar szinte soha nem foglalkozik: az anyagi 

függetlenség témájával. Másodsorban viszont ne feledd: ez a téma nem 

sétagalopp. Nem arról szól, hogy az ember kiadványokat olvasgat, aztán 

mindent folytat tovább a régi mederben.  

Ha anyagi függetlenségre vágysz, tenned is kell érte! Ez a könyv arra elég, hogy 

megtudd, érdekel-e ez az egész. Ha úgy érzed, ez neked való feladat, csak 

biztatni tudlak, hogy az elszánásodat fordítsd át cselekvésbe. 

Mit csinálj mától? 

1. Lépegess mindig csak egyet! 

Valószínű, hogy most még nem tudod, 

pontosan hogyan és milyen befektetéseid 

lehetnének. De ne aggódj ezen: elég csak 

annyit tudnod, hogy folytatnod kell a 
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tanulást. A profi futók is tudják, hogy sosem a teljes távot kell lefutni, csak a 

következő lépést. Ez egy nagyon fontos gondolat, olvasd át párszor és engedd 

magadhoz, ugyanis ez az életben a sikeresség receptje!  

Mától tehát tedd szokásoddá, hogy minden nap teszel valamit az anyagi 

függetlenségedért. Ha hónapokig és évekig tudod tartani ezt a tempót, óriási 

kitérést tudsz elérni a mostani helyzetedhez képest. 

2. Ki a kicsit nem becsüli…  

A kis lépésekben nagy erő lakozik. Ha más 

nem, akkor legyen az a napi penzumod, 

hogy felírod a napi költésedet a 

költségkövető táblázatodba, és a hó végén 

kielemzed, hogy miben lehetnél még jobb a 

jövőben. Vagy hallgass meg egy 

hanganyagot. Vagy vizualizáld, hogyan fogsz 

tudni többet keresni, és többet félretenni. Ezeket a dolgokat megtenni tipikusan 

nem pénz, hanem elszánás kérdése. 
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3. Lépj tovább, és tedd rendbe magad körül a pénzügyeidet!  

Mivel kis ország vagyunk, a magyar piacon nem sokan foglalkoznak pénzügyi 

intelligencia oktatással, és aki oktat, az is általában egy-egy részterületre állt rá. 

Én azon kevesek közé tartozom, aki „a teljes képet” tanítja, mert azt vallom, 

hogy onnan könnyebb elindulni a részletek felé. Ezért alapozásként 

mindenképpen hallgasd meg a többi programomat is, amiket úgy állítottam 

össze, hogy a kezdő szinttől az egészen haladóig mindent lefedjek, amit a 

pénzügyekről tudok. Nézd meg a Pénzügyi Rendrakó nevű programomat, és 

tedd rendbe magad kerül a személyes pénzügyeidet.  

 

Köszönöm, hogy megtiszteltél a figyelmeddel. Én már évek óta foglalkozom 

pénzügyi önfejlesztéssel, és tudom, hogy az anyagi függetlenséggel 

kapcsolatban csak egy dolgot bánhatsz meg: hogy nem előbb kezdted. Ezért ne 

sokat habozz, hanem kezdj neki a témának! A magam részéről sok sikert kívánok 

neked ehhez! 

http://agazdagsagutjan.hu/penzugyi-rendrako/

