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Nagyon kevés pénzből nagyon nehéz félretenni. De 
az sem igaz, hogy a sok pénzt könnyű lenne meg-
fogni. Mi sem ékesebb bizonyíték erre, mint azok a 
lottónyertesek, akik néhány évvel a nagy pénz fel-
vétele után ugyanott tartanak, ahol a nyerés előtt. 
És hogy mire ment el a pénz? Valójában fogalmuk 
sincs. Márpedig miből spórolnánk, ha azt sem tud-
juk, miből lehet?

Ez lehet az alapvető probléma a pénzzel: sokszor ru-
tinból, hirtelen felindulásból költünk. És hónap vé-
gén legfeljebb néhány kiemelt tételt tudunk felidézni. 
Nem véletlen, hogy a témára a mobilalkalmazás-fej-
lesztők is ráálltak, és mára több ezer alkalmazás lé-
tezik, amelyek leveszik a felelősséget és a feladatot a 
vállunkról. Ezek a személyes pénzügyi, vagy kiadás-
követő szoftverek nemcsak rögzítik, de pontosan és 
érthetően ki is mutatják, hogy rövidebb-hosszabb 
időszakok alatt hogyan is alakult a pénzköltésünk.

Napi 200 fixszel

A legegyszerűbb megoldáshoz persze nem is kell 
semmit telepítenünk. Egy kockás papír és ceruza 
is elég, amelynek eggyel kifinomultabb verziója, ha 
egy excel fájlban gyűjtjük a kiadásokat. Mindehhez 
azonban fegyelem kell: vagyis legalább naponta ér-
demes összegyűjteni az aznapi költéseket, majd es-
ténként felvinni a kis táblázatba őket. Most szólunk: 
3-4 nap után nem minden fog eszünkbe jutni.
Azt ugyan mindenkinek magának kell tudnia eldön-

Helyettünk senki
sem számol

Hogyan eszünk meg egy 
elefántot? Falatonként. 

Nagyjából ugyanez a titka 
a spórolásnak is, azonban 

ahhoz, hogy komolyabb 
összegeket tudjunk félreten-
ni, létezik valódi segítség is. 

Ingyenes és fizetős 
mobilalkalmazások ezrei 

várják, hogy megmutassák 
végre: mennyi pénzt 
tudunk megspórolni.
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teni, hogy mit von meg magától, azonban a rendszeresen vezetett kiadás-naplózással ha-
mar rá fogunk jönni, melyek azok a kiadásaink, amelyek érthetetlenül, idegesítően, 
de mindenesetre számunkra elfogadhatatlanul nagyot harapnak ki a havi ke-
retből. És ezeken kell először fogást találnunk. Ha valaki dohányzik, rend-
szeres kávéivó vagy más élvezeti cikk (energiaital, alkohol) fogyasztója, 
könnyen beláthatja, hogy ezek a dolgok mennyire meglepően sok 
pénzbe képesek kerülni.

Tegyünk egy egyszerű lépést – és ez bármi mással is meg-
oldható, nem csak az ilyen jellegű fogyasztással – hagyjuk 
ki az egyik kávét a napból. Az sem baj, ha nem drága a 
kávé: legyen mondjuk 200 forint. A napi 200 forint – 
ha ezt csak a hétköznapokon vonjuk meg magunk-
tól – havonta 4400 forint lesz. Egy év alatt pedig a 
napi egy kávé megspórolása 52 ezer 800 forint. 
Na igen, elég tankönyvízűnek hangzik. Pedig 
minden 200 forint egy falat elefánt.

Nézzük máshonnan. Mire kell a pénz? Hir-
telen felmerülő vészkiadásokra? Nyaralás-
ra? Egy fesztiválra a következő nyáron? Egy 
laptopra? 150 ezer forint elég lesz? Mennyit 
kell ahhoz havonta megspórolni? 12500 fo-
rintot.

És most jön a kérdés: honnan, miből? Való-
színűleg ekkor érdemes elkezdeni a kiadás-
követő alkalmazást, és egy ideig elemez-
getni, hogy valójában mire mennyi pénzt 
költünk el: mert évi 150 ezer forint megspó-
rolásához naponta 411 forintot kell félreten-
nünk. Vagyis nem elköltenünk.

Nem látjuk az 
alkalmazástól az erdőt

Akárhogyan is spórolunk, fegyelemre lesz szükségünk. 
És itt nem elsősorban az önmegtartóztatásra gondolunk, 
hanem arra, hogy valóban minden kiadásunkat rögzítsük. 
A következő hónappal ugyanis csak akkor tudunk reálisan 
számolni, ha legalább 100 forintos nagyságrendig tisztában va-
gyunk vele, valójában mire költöttünk. Ha erre képesek vagyunk, 
jöhet az alkalmazás kiválasztása, ami nehéz feladat: már az ilyen 
szoftvereket összehasonlító weboldalak száma is ezres nagyságrendű. 
Másrészt nagyjából ízlés kérdése, hogy mit használunk.

Akár Android, akár iOS vagy WindowsPhone felhasználók vagyunk, írjuk be az al-
kalmazásbolt keresőjébe a budget szót, már ömlenek is a címek. Ingyenes költségkövető 
alkalmazásból legalább annyi van, mint fizetősből. Az ingyenességgel azonban csak akkor járunk 
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jól, ha nem csak a letöltés költségmentes, de a használat is. Az ilyen alkalmazásokra 
jó példa az egyszerűbb kivitelű háziköltségvetés-készítő magyarul is beszélő Koin, 

a Spending Tracker., vagy a számítógépes felülettel is szolgáló YNAB (min-
denhol elérhető az összes platformra). Szinte minden devizanemet ismer. 

Könnyű kiigazodni rajta. Rengeteg költségkategória már gyárilag sze-
repel benne, és mi is készíthetünk újakat.

Ami viszont nagyszerű ezekben, hogy heti vagy havi bontásban 
egyszerű infografikákat is készítenek. Egy kördiagrammon 

pedig könnyű rácsodálkozni a hatalmas sárga körcik-
kelyre, amely azt mutatja meg, mennyivel többet is 

költöttünk mondjuk taxira, mint azt sejtettük. A fel-
adatunk ennél az alkalmazásnál valóban az, hogy 

minden bolti vásárlást, kávézást és egyéb költést 
egyenként felvigyünk. Változatos formákban te-

kinthetjük meg, hogy mire is ment el a pénz, és 
hogy miből lenne érdemes lecsípni.

A fizetős alkalmazások egy része semmivel 
sem nyújt többet, mint az ingyenesek. Ami 
jellemző ezekre, hogy sokszor havi előfize-
téssel működnek, felhőben tárolják a pénz-
ügyi adatainkat. Ez pedig azt jelenti, hogy 
ha telefont váltunk, az évek alatt felgyűlt 
személyes statisztikánk is megmarad. Apró 
bökkenő, hogy ezen alkalmazások zöménél 
épp a többletszolgáltatás használható nehe-
zen Magyarországon. Például a bankszám-
lás tranzakciók bekötése, amely azoknak 
segít, akik sokat fizetnek elektronikus úton, 

és elvárják, hogy minden egyes bankkártyás 
vásárlás automatikusan a helyére kerüljön a 

költéseiket rendszerező alkalmazásban. Ilyen 
a tesztek alapján világelsőnek minősített Mint, 

amely sajnos teljes egészében csak az Egyesült 
Államokban érhető el, azonban különböző klón-

jai (valamelyest gyengébb háttérszolgáltatással) az 
összes okostelefonos alkalmazás áruházban megta-

lálhatók. A fizetős alkalmazások egy része arra is ké-
pes, hogy javaslatot tegyen arra, miből kéne spórolni 

egy meghatározott összeg eléréséhez.

Az egyetemisták 78 százalékának van valamilyen megtaka-
rítása, jellemzően készpénzben. Ennek összege azonban rit-

kán haladja meg a 100 ezer forintot – legalábbis ez áll az általunk 
már sokszor idézett ÁSZ-felmérésben, amely a felsőoktatási hallga-

tók pénzügyi kultúráját mutatta be másfél éve. A spórolós alkalmazások 
célja sem több, mint egy ilyen nagyságrendű biztonsági tartalék, vagy konk-

rét célra félretett összeg felhalmozása.


