
 

 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. által 
szervezett Zöld Mindentudás Egyeteme programsorozat negyedik előadására 2011. 
november 22-én került sor, a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 
dísztermében. 

Méltán igyekezett a reggeli hidegben előadónk a hangulatos díszterembe, hiszen az 
eddigieknél jóval nagyobb számban tartottak a diákok érdeklődést egy fenntartható 
családi kassza kulisszatitkaira.  

Kaufman Ilona talpraesett stílusával, kellemes humorával és mosolygós 
megjelenésével már a kezdeti percekben elnyerte a hallgatóság figyelmét. 
Amennyire csak lehetett, igyekezte érdekesen bemutatni az e témához kapcsolódó 
problémákat, s gyakorlatias tanácsokkal segíteni a kialakult nehézségek 
megoldásában, illetve a még be nem következett gondok elkerülésében.  

Elsőként tisztázta, mit is jelent, amikor fenntarthatónak nevezünk egy kasszát akár az 
egyén, akár a család szintjén. Ez az alapvető fogalom adta a téma gerincét, 
melyből kiindulva elmondta mennyire szükséges, hogy ne éljük fel a környezetünket, 
ne veszélyeztessük a következő generációt, akik nem mások, mint saját gyermekeink. 
Ekkor működik a mi egyéni, vagy családi kasszánk fenntartható módon. 

Minden család kiadás szintjén működik, és valamilyen bevétele származik. Van 
pénzünk, pont amikor kell és amennyi kell. De hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy 
csak a szegényeknek vannak pénzügyi problémáik. Ez a gondolat nem igaz ebben a 
formában, hiszen azon a szinten a gazdagoknak is akadhatnak problémáik a családi 
kasszát tekintve. 

Hogy mi az, amire költhet egy család, alaposan meg kell vizsgálni! Vannak olyan 
sorok egy család kiadásai között, melyeket nem lehet, vagy igen nehéz szorosabbra 
összehúzni. Ilyen például a rezsi, a telefonszámla és a közlekedés költsége. A kiadások 
felét ez a három tétel teszi ki. Nekünk a szolgáltatások árát elő kell teremtenünk, ezért 
mit csinálunk? Egyre többet dolgozunk, hogy többet telefonálhassunk, többet 
fogyaszthassunk. Előadónk ezzel igyekezett rávilágítani a fiatalok tudatában arra, 
hogy Szüleik mennyit dolgoznak és tesznek a jólét kialakításának érdekében és 
szertelen vásárlásunk folyományaként még többet dolgoznak, hogy a már kialakított 
színvonalból ne kelljen leadnunk, tartani tudjuk azt. Emellett bombáznak minket 
folyamatosan reklámokkal, hogy költsünk még több pénzt és vegyünk meg mindent, 
amire nincs is szükségünk. El is hisszük, hogy ezen termékek és szolgáltatások nélkül 
nem is tudnánk élni. Belekerülünk a ma oly erős fogyasztói társadalom sűrűjébe. 

Miből élhet ma egy család? Legjobb esetben tőkejövedelemből. De nem 
mindenkinek alakult ilyen szerencsésen az élete. Vannak, akik segélyekből, illetve 
támogatásokból igyekeznek előteremteni a mindennapi betevőt és a családok 
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legnagyobb része hitelek felvételével igyekszik segíteni nehéz helyzetén. A hitel 
felvétel teljes mértékű elutasítására, illetve elítélésére semmi szükség. Egy a fontos, 
okosan kell felvenni azt a hitelt. Beszélhetünk rövid, közép, és hosszú lejáratú 
hitelekről. Sajnos manapság a legfontosabb szempont, amit egy ügyfél megnéz ilyen 
esetben, hogy mennyi kamatot és milyen hosszú ideig kell fizetni. A kamat felfele és 
lefele is mehet, de a mai gazdasági helyzetben a mutatók az esetek túlnyomó 
részében lefelé irányulnak. S mivel hitelt fedezet nélkül nem tudunk felvenni, elég 
tragikus látvány, amikor egy harminc millió forintos családi ház kerül el négy ember 
feje felől, körülbelül tíz millió forintért. Mérlegelnünk kell! Kérjük ki hiteltanácsadó 
véleményét és segítségét, Kaufman Ilona ezt nem győzte többször hangsúlyozni. 

Mindenkinek vannak céljai. Ezek eléréséhez spóroljunk, takarítsunk meg, mert 
esetlegesen csak akkor tudjuk finanszírozni őket, ha folyamatosan félre teszünk. 
Ébresszük rá gyerekeinket is arra, hogy meg kell dolgozni azért a pénzért, melyből 
később terveinket, álmainkat valóra válthatjuk. Mindemellett arról se feledkezzünk 
meg, hogy azért is fontos tartalékokkal rendelkeznünk, mert ha például a 
családfenntartó Édesapa megbetegszik, a kevés táppénz nem fedezi 
szükségleteinket és akár az Ő gyógyíttatásának költségeit. 

Az előadás során itt lépett be az a tényező, melyet eddig Kaufman Ilona nem 
említett, de minden egyes lépésünkre árnyékot vet, a kockázat. Beszélhetünk 
szervezeti, termék, gazdasági, illetve saját kockázatról. A gazdasági kockázat 
napjainkban nagyon felerősödött, miközben saját kockázatunk kétesélyességével is 
számolnunk kell, miszerint a kevésbé kockázatos eljárás alacsony hozamot hoz, de ha 
nagy hozamra vágyunk, kockázatosabb döntésre szántunk el magunkat. Sajnos mi 
még nem tartunk ott, ahol a nyugati társadalmak, akik hajlandóak az összes 
információ begyűjtése után dönteni. A gazdasági válság sok családnak felnyitotta a 
szemét, hogy a bevett szokásokhoz képest sokkal jobban körül kell járni a 
lehetőségeket, mielőtt döntést hozunk. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a mai 
magyar valóság a következő: 

- sok a hitellel rendelkező család, 

- nem fordulunk tanácsadóhoz, 

- tipikus magyar vállalkozó esete: mindenről számlát kér, de senkinek sem akar 
adni, 

- ha vállalkozók vagyunk, könyvelővel érdemes áttekintenünk, hogy havonta 
mennyi pénz jöhet ki a vállalkozásból és ennek megfelelően kell 
gazdálkodnunk. 

Előadónk az ötven perc vége felé közeledve jobbnál-jobb, gyakorlatias ötletekkel 
állt elő, melyekről úgy gondolta, ha legrosszabb esetben egy, legjobb esetben 
három a későbbiekben is eszébe jut a hallgatóságnak, már megérte a témáról 
beszélni. Pozitív, optimista házzá állással és sok segítséggel zárta a témát, melyekből 
a legfontosabbak: 

- ésszel kell költekezni, 

- megtakarításokra kell törekedni, 

- pénzügyi kultúránkat folyamatosan igyekezzünk fejleszteni, 



- próbáljunk meg hatékonyan szemléletünkön változtatni, 

- nem kell mindent megvásárolni, 

- nem kell követnünk a fogyasztói társadalom nyomását, 

- át kell gondolni a bevételeinket, kiadásainkat, 

- tervezzünk! 

- tájékozódjunk! 

- okosan vásároljunk! 

 

Segítségképpen lehetőségünk van részletesen nyilvántartani a családi kiadásainkat, 
bevételeinket a következő linken nyújtott program használatával: 
www.csaladikassza.hu 


