HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSszámító program

HASZNOS TANÁCSOK,
SPÓROLÁSI TIPPEK

Kiadványunk összefoglalja azokat a tippeket, tanácsokat,
amelyek hozzásegíthetik háztartása kiadásainak
csökkentéséhez, illetve bevételeinek növeléséhez.
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HÁZTARTÁSA KIADÁSAIVAL KAPCSOLATOS SPÓROLÁSI
TIPPEK, HASZNOS TANÁCSOK

Rezsiköltségek
Amennyiben átmenetileg vagy tartósan gondot okoz a rezsiköltségek kifizetése, az esetleges
kellemetlenségek elkerülése érdekében fontos, hogy jelezze együttműködési készségét és fizetési
hajlandóságát a közüzemi szolgáltatók felé. Tájékoztassa a szolgáltatót a felmerült problémáról,
esetleg egy-egy számlánál kérjen részletfizetési lehetőséget.

Fontos tudni!

Legyen gondja a mérőóráira! Rendszeresen ellenőrizze épségüket és kövesse figyelemmel
tényleges fogyasztását. Így átalány fizetése esetén elkerülheti a kellemetlen meglepetéseket a
számlázási időszak zárásakor, szükség esetén pedig kérheti a részszámlák módosítását is. Ha
rendellenességet tapasztal, haladéktalanul jelezze a szolgáltatónak!

A közüzemi szolgáltatók egy bizonyos hátralékos összeg elérése után kikapcsolhatják a szolgáltatást,
amelynek visszakötése általában jelentős utánajárással és többletköltséggel jár. Az egyes szolgáltatók
a nemfizetés esetén alkalmazott eljárásról figyelmeztetést küldenek, de ezek az előírások
megtalálhatóak az Általános Szerződési Feltételek között is. Ha ilyen helyzetbe kerül, járjon utána a
feltételeknek és a lehetőségeknek.

Fontos tudni!

Villamos-energia-, és gázszolgáltatás esetén akkor kapcsolható ki a szolgáltatás, ha a fogyasztó 60
napon túli tartozást halmozott fel. A tartozás behajtására többnyire ennél korábban is lépéseket
tesz a szolgáltató. A legfontosabb, hogy bizonyos feltételek megléte esetén „védendő fogyasztó”
státuszt lehet kapni, amely jelentős segítséget jelenthet. Érdeklődjön erről a szolgáltatójánál.

HÁZTARTÁSA KIADÁSAIVAL KAPCSOLATOS SPÓROLÁSI TIPPEK, HASZNOS TANÁCSOK
Amennyiben elmaradása van a társasházi közös költség megfizetésével, legyen tisztában azzal, hogy
ha az elmaradás egy bizonyos összeget elér, a társasház közös képviselete egyrészt költséges jogi
eljárást indíthat Ön ellen, másrészt végrehajtási eljárás keretében a tartozás összegét ráterhelhetik az
ingatlanára. Ennek megelőzése érdekében érdeklődjön a közös képviseletnél az aktuális
elmaradásairól, esetleg jelezze, hogy átmenetileg nehézségei vannak.

Az ingatlanra felvett jelzáloghitel visszafizetésével kapcsolatos nehézségek esetére hasznos
információkat talál az alábbi linkre kattintva:
http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/fizetesi_nehezsegek.

További, a rezsiköltségek csökkentésével kapcsolatos hasznos spórolási tippeket olvashat a pénzügyi
tanácsadó irodahálózat honlapján:
http://www.penzugyifogyaszto.hu/

A média és kommunikációs szolgáltatások
Érdemes tájékozódni, hogy az Ön lakóhelyén milyen más szolgáltató kínál internet, TV- és/vagy
telefonszolgáltatást, és amennyiben kedvezőbb díjtételeket talál, fontolja meg a szolgáltatóváltást.

Fontos tudni!

Ma már az ország legnagyobb részén elérhető a digitális TV-adás, amely ingyenes formában is 7
csatorna vételét teszi lehetővé. Nézzen utána, hogy az Ön lakhelyén elérhető-e a lehetőség.

Amennyiben ragaszkodik a meglévő szolgáltatójához, célszerű átgondolni annak lehetőségét, hogy
kevesebb szolgáltatást tartalmazó díjcsomagra váltson, esetleg akciós csomagot vegyen igénybe.

Fontos tudni!

Az akciós csomagoknál gyakran előfordul, hogy a kedvezményes díjak csak bizonyos ideig
érvényesek, előfordulhat, hogy a teljes szerződéses időszak nagyobb részében magasabb díjat kell
fizetni a szolgáltatásért.
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Amennyiben rendelkezik internet előfizetéssel, lehetősége adódik a különböző újságok árát, illetve a
telefonbeszélgetések költségét megspórolni. Az újságokat érdemes online olvasni, a korábban
telefonon bonyolított beszélgetéseket pedig az interneten keresztül lebonyolítani (pl.: e-mail
küldésével, internet alapú videótelefonnal, chat és egyéb közösségi oldalak szolgáltatásainak
igénybevételével, stb.).

Fontos tudni!

Éves szinten akár jelentős összegek is megspórolhatók e szolgáltatások helyes megválasztásával, de
nem szabad elfelejteni, hogy a hűségidős konstrukciókat csak a szerződéses időtartam végére lehet
felmondani hátrányos következmények nélkül. Ilyenkor érdemes új, kedvezőbb árú szolgáltatást,
vagy akár ingyenes alternatívát keresni.

Célszerű végiggondolni a család internet-, és telefonhasználati szokásait, így kiderülhet, hogy
valóban szükség van-e az előfizetésekre, vagy azok esetleg megszüntethetők. Mielőtt a megszüntetés
mellett döntene, tanulmányozza át a szerződési feltételeket!
Tekintse át a mobilszámláját és jelölje be a kirívóan magas tételeket. Igyekezzen a jövőben ezekre
kiemelt figyelmet fordítani.

Ingatlanok
Amennyiben gondjai merülnek fel a helyi adók megfizetésével, fontos tudnia, hogy az adó
késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetnie. Figyeljen arra is, hogy ha
adótartozása van, az önkormányzat azt behajthatja. Fizetési nehézség esetén járjon utána, hogy
mely esetekben kérhető adómérséklés, s ehhez milyen kérelmet kell benyújtani, stb..
Amennyiben rendelkezik lakásbiztosítással, időről-időre érdemes a meglévő kondícióit más
szolgáltató által kínált hasonló termékkel összehasonlítani. Így éves szinten akár több ezer forint is
megspórolható a szolgáltatóváltással.
Fontos tudni!

Társasház esetén érdemes utánajárni, van-e minden tulajdonosra kiterjedő közös társasházbiztosítás. Amennyiben van, érdemes kérni a saját otthonbiztosítás átdolgozását. Ezzel szintén
több ezer forint spórolható meg éves szinten.
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Amennyiben kötött a lakásra/házra biztosítást, de annak díjait nem tudja fizetni, járjon utána, hogy a
biztosító mennyi idő múlva mondja fel a szerződést a díjnemfizetés miatt.

Amennyiben rendelkezik ingatlanfedezetű hitellel, és a pénzügyi szolgáltató a hitel folyósítását
ingatlanbiztosítás meglétéhez kötötte, mindenképpen jelentse be a szolgáltatónak a biztosítóváltást.

Felújítással, karbantartással kapcsolatos tanácsok:
Gondolja végig, mi az, aminek a felújítása/karbantartása a közeljövőben feltétlenül szükséges, és mi
az, ami még várhat. Érdemes először azokat elvégezni, amelyek a rezsi költségét csökkenthetik, pl.:
nyílászárók cseréje, épület külső hőszigetelése.
Ha a felújításhoz hitelfelvételére van szüksége, vegye figyelembe a család pénzügyi lehetőségeit.
Érdemes a megvalósítás előtt néhány évvel például lakás-takarékpénztári szerződést kötni, és így
készülni a felújítással/karbantartással együtt járó nagyobb kiadásokra.

Járművek
A

járművekkel
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vegye

figyelembe,

hogy
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kötelező

gépjármű

felelősségbiztosítás (kgfb) megkötése gépjármű tulajdonosoknak kötelező. Nem mindegy azonban,
hogy a „kötelezőre” vonatkozó szerződést melyik biztosítónál veszi igénybe, hiszen egy-egy termék
között éves szinten akár több tízezer forintos különbség is lehet. Ezért érdemes évente felülvizsgálni
az ajánlatokat, hiszen egy kedvező váltással jelentős összeg takarítható meg.

Ha a kgfb díját nem fizeti meg határidőre, a biztosítás a türelmi idő elteltével díjnemfizetés miatt
megszűnik, így viszont utólag az eredeti szerződésénél is magasabb összeget kell majd fizetnie. A
kgfb-vel kapcsolatos hasznos tudnivalók az alábbi linken találhatók:
http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/tematikus_oldalak/kgfb

Gépjárműhitel esetén, amennyiben rendelkezik casco biztosítással, mielőtt esetleg felmondaná a
biztosítást, vegye figyelembe, hogy egy esetlegesen okozott kárt saját erejéből kellene fedeznie.
Például lopás esetén is vissza kell fizetnie a hitelt, attól a hitelező ebben az esetben sem tekint el.
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Az üzemanyagra fordított kiadásokat is lehet csökkenteni. Ma már nem ritka, hogy egyes benzinkutak
árai között 10-20 Ft is lehet a különbség. Tankolás előtt érdemes meglátogatni valamelyik internetes
ár-összehasonlító oldalt (pl.: www.holtankoljak.hu).

Fontos tudni!

Az elektromos berendezésekhez hasonlóan ma már a gumiabroncsok értékesítésénél is fel kell
tüntetni az energiahatékonysági besorolást. A jó választás akár jelentős üzemanyag megtakarítást
is eredményezhet.

Rendkívüli kiadások, beruházások, javítások
A régi, de még használható eszközök, bútorok cseréjéről a család anyagi helyzetének mérlegelése
után döntsön. Ha lehet, ne vegyen fel fogyasztási hitelt magas kamat mellett, hanem inkább a
vásárlás előtt próbáljon elegendő pénzt megtakarítani. Így bár lehet, hogy később jut a termékhez, de
adóssága sem lesz.

Fontos tudni!

Új háztartási berendezések vásárlásakor vegye figyelembe a készülék energiaszükségleteit. Egy
drágább, de alacsonyabb fogyasztású készülékkel akár 1-2 év alatt is jelentős megtakarítást lehet
elérni, így bőven megtérül a befektetés.

Amennyiben valamilyen oknál fogva mégis a hitelfelvétel mellett dönt, hasonlítsa össze több
intézmény kínálatát, illetve mérlegelje, mely hiteltermék lehet a legkedvezőbb az Ön számára. Ezt
legegyszerűbben az MNB hitel- és lízingtermék választó programja segítségével teheti meg, amely az
alábbi linken érhető el:
http://felugyelet.mnb.hu/portal/fogyasztoknak/bal_menu/ptilekerdezo
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Egyéb kötelező törlesztések, részletek fizetése
Amennyiben rendelkezik pl.: életbiztosítással, tagja önkéntes nyugdíj-, vagy egészségpénztárnak, stb.,
de a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségnek nem, vagy csak részben tud eleget tenni, járjon
utána, hogy milyen lehetőségekkel élhet. Általában van lehetőség a saját befizetések időszakos
szüneteltetésére.

Ha Önnek nehézséget okoz a felvett hitel(ek) visszafizetése, a megoldási lehetőségekről hasznos
információkat olvashat az alábbi linkre kattintva:
http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/fizetesi_nehezsegek

Munkahely, iskola, szórakozás
Fizetési nehézségek esetén érdemes célirányosan és kritikusan áttekinteni kényelmi és jóléti
kiadásait. Általánosságban először gondolja át, milyen kiadásokról tud átmenetileg (vagy akár
tartósan is) lemondani, esetleg olcsóbbal helyettesíteni. A program segítségével kalkulálható, hogy
milyen időtávban kell gondolkodnia a „megszorításai” eredményessége érdekében.

Fontos tudni!

A gyermekek iskoláztatása komoly költségeket jelent. A fiatalok sokszor vonzódnak a drága,
márkás ruhákhoz, cipőkhöz. Érdemes tudni, hogy külön vállalás hiányában ezekre a termékekre
viszonylag rövid szavatossági idő vonatkozik, a borsos ár ellenére gyakran előfordul, hogy fél év
után már nem tud reklamálni a fogyasztó. Jó minőséget nem csak a nagy márkák között lehet
találni.

HÁZTARTÁSA KIADÁSAIVAL KAPCSOLATOS SPÓROLÁSI TIPPEK, HASZNOS TANÁCSOK

Bevásárlás
Nagybevásárlásra érdemes bevásárlólistával indulni, különben előfordulhat, hogy sokkal többet fog
vásárolni, mint amennyire valójában szüksége van.

Számos üzletben igényelhetünk törzsvásárlói, pontgyűjtő kártyát. Nézzen utána, hogy azokon a
helyeken, ahol rendszerint vásárol, van-e ilyen lehetőség, és a törzsvásárlói program milyen
előnyöket kínál.
Számos hipermarket lánc kínálja a saját hitelkártyáját. Ezek igénybevétele esetén számoljon azzal,
hogy a felhasznált hitelkeret összegére a meghatározott türelmi idő lejárata után az intézmények
magas hitelkamatot számítanak fel. A hitelkártyákkal kapcsolatos további tudnivalókat az alábbi
elérhetőségen találja:
http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/bankkartyak

Fontos tudni!

A hipermarketek alacsony árai igen vonzóak, és kényelmes is mindent egy helyen beszerezni, de
sok terméket igen drágán értékesítenek, így a megvásárolt termékek összességére vetítve
kevesebbet lehet spórolni. Igazán jelentős megtakarításhoz több üzletet, piacot is érdemes útba
ejteni a nagybevásárlás során. Internetes vásárlással – legyen szó webáruházról vagy online
hirdetési oldalról – pénzt és időt lehet spórolni.

Közlekedés
Fizetési nehézségek esetén érdemes praktikusan áttekinteni kényelmi és jóléti kiadásait.
Általánosságban először gondolja át, milyen kiadásokról tud átmenetileg (vagy akár tartósan is)
lemondani, esetleg olcsóbbal helyettesíteni. A program segítségével kalkulálható, hogy milyen
időtávban kell gondolkodnia a „megszorításai” eredményessége érdekében.
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Szolgáltatások
Amennyiben mód van rá, célszerű élet- és/vagy balesetbiztosítást kötni, illetve egészségpénztárban
megtakarítani arra az esetre, ha átmenetileg vagy akár tartósan keresőképtelenné válna. Különösen
igaz ez arra az esetre, ha ingatlanfedezetű hitele is van, hiszen egy tartós betegség miatt akár
fizetésképtelenné is válhat. Léteznek már olyan biztosítási lehetőségek is, amelyek a táppénz összege
és az eredeti jövedelem közötti kieső munkabérre nyújtanak fedezetet.

A különböző biztosítási módozatok között mind a nyújtott szolgáltatásokban, mind a fizetendő
biztosítási díjakban nagy különbségek lehetnek. Fontos, hogy csak olyan biztosítási szerződést
kössön, amelyre valóban szüksége van, mert egy magasabb havi összeg megfizetése hosszabb távon
problémákat is okozhat. Az egyes biztosítási típusok részletes leírása az alábbi elérhetőségen
található:
http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/biztositasok/eletbiztositasok2

Fontos tudni!

Az egyéb kiadások tekintetében érdemes figyelni a banki költségekre is, hiszen pl.: az egyes
pénzügyi intézmények által kínált bankszámlatermékek között akár jelentős különbségek is
lehetnek. Az utalások tekintetében érdemes internetes bankolásra váltani. Banki ügyeit és a havi
számlák befizetését netbankon keresztül, sorbanállás nélkül, otthonról, kényelmesen intézheti,
ezzel elkerülheti a sárga csekkes fizetés költségeit, így időt és pénzt takaríthat meg.

Dohányzás
A kalkulátor segítségével kiszámolható, hogy havonta/évente mennyi pénzt költ cigarettára. Célszerű
azon elgondolkodni, hogy ha felhagyna a dohányzással, és a korábban erre fordított összeget
félretenné, egy hónap/év alatt mennyit takaríthatna meg. Az így megspórolt összeg pedig
hozzájárulhatna céljai megvalósításához.
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Tippek a bevételei növeléséhez
Azon túlmenően, hogy átgondolja kiadásait, érdemes a bevételek növelésének lehetőségén is
elgondolkodni.

A következő linkre kattintva többek között a gyermekek után, illetve szociális rászorultság esetén
járó ellátásokról olvashat. Érdemes átnézni, hátha akad olyan támogatás, kedvezmény, ami eddig
elkerülte a figyelmét:
http://csaladitudakozo.kormany.hu/

Érdemes a lakóhelyén működő önkormányzatnál érdeklődni a helyi lakosok számára igénybevehető
támogatási lehetőségekről is (pl.: rezsiköltség támogatása, ösztöndíj pályázati lehetőségek, stb.…)
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Termékek és szolgáltatások árainak összehasonlítása
Amennyiben valamilyen termék vagy szolgáltatás megvásárlását, illetve igénybevételét tervezi,
érdemes azt megelőzően tájékozódni a különféle ár- és szolgáltatás-összehasonlító honlapok
segítségével.

Minden esetben kellő körültekintéssel mérlegelje a pozitívumokat és a negatívumokat, s ez alapján
hozza meg döntését!

