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Mai világunkban sok gyerek már az el őtt eladósodik, miel őtt egy fillért is keresett volna!  
 

Keresete még nincs, de havi rezsije már van, ami a mobiltelefon-számlájából, bankszámlájából stb. 
jön össze. Hát nem pont erről szól a mostani pénzügyi válság is? 

Mit tehetsz, hogy gyermekedb ől NE ADÓST nevelj?   

 

1. Helyénvaló NEM TUD-
NI a választ   

Nemrég beszélgettem tizen-
éves(!) unokaöcsémmel. A 
beszélgetés mély benyomást 
tett rám. 

A lényege ez volt: 

- "Szar az élet. Elnézem anyá-
mat és apámat, ahogy nap mint 
nap teljesen lestrapálva jönnek 
haza a munkából. Nem akarok 
ennek a mókuskeréknek a 
csapdájába esni, de nem látok 
semmi reményt az elkerülésé-
re. Tényleg erről szól az élet? 
Mi az értelme? Most komolyan: 
ezért tanuljak? Orsi, ezt nem 
gondolhatod komolyan!” 

- Andris! - mondtam neki - talán 
nem találod nagyszerű válasz-
nak, de büszke vagyok rád! 
Nem tudom neked megígérni, 
hogy megtalálod a VÁLASZT, 
és megoldódik a dilemmád. 
Tudom, hogy válaszokat 
akarsz, és azokat nem mindig 
kapod meg azonnal. De a kellő 
kérdéseket teszed fel, és ez az 
IGAZÁN fontos." 

Az emberek évezredek óta 
tesznek fel NAGY KÉRDÉSE-
KET. A fenti történethez kap-
csolódóan benned, mint szülő-
ben, vajon milyen kérdés merült 
fel?  

Amikor Kolumbusz hajóival 
megközelítette Amerika part-
jait, az őslakosok -  bár a 

tengerparton voltak  - 
NEM látták a hajókat!  

Amit nem ismerünk, az nincs. 
Amit nem tudunk elképzelni, azt 
nem látjuk.  

Mit gondolsz, milyen érzés 
lehetett vajon annak idején az 
őslakosoknak NEM látni  a ha-
jókat, és aztán egyszer csak 
az agyban egy kattanás 
után meglátni azokat?  

A hajók valójában pont ott vol-
tak az azelőtti percekben is, 
amikor még NEM látták 
őket. Hát én ehhez a "vakság" 
érzéshez tudom hasonlítani azt, 
ha nem kezded egy kicsit job-
ban beleásni magad gyerme-
ked pénzügyi nevelésének 
hogyanjába.  

FONTOS! Ezt a témát sehol 
nem tanítják a kisgyerekek-
nek! 

Ezért Neked kell ezt megten-
ned. Mély meggyőződésem, 
hogy a szóban forgó téma szó 
szerint  gyermeked jövőbeni 
sikerét alapozza majd meg. 
Ezért érdemes itt maradnod 
velem. Csak nyerhetsz! 

A tudással, amelyet erről a 
témáról itt megszerezhetsz, és 
gyermeked javára fordíthatsz, 
olyan fejlődést érhetsz majd el 
mind gyermekednél, mind ma-
gadnál, hogy évértékelésnél 
az év egyik dönt ő pillanatá-
nak  fogod tekinteni ezt a napot 
– és tudod, én akkor vagyok 

igazán boldog, ha azt hallom, 
hogy segíthettem. 

2. Gyerek pénzügyek 7 
éves kortól, azaz hogyan 
alapozhatod meg gyer-
meked pénzügyi sikereit 
az életben már MÁTÓL! 

Készülj fel, mert intenzív lesz, 
és dolgoznod is kell benne!  

Sokat kell olvasnod és dolgoz-
nod a feladatokon. Ezt a mini-
mális befektetést kell csupán 
egyelőre megtenned ahhoz, 
hogy gyermeked számá-
ra azokat az információkat 
megszerezd, amelyek révén a 
pénzt mágnesként fogja magá-
hoz vonzani. 

Szükséged van némi pénzügyi 
tudásra és segítségre ahhoz, 
hogy gyermeked pénzügyeit a 
legszilárdabb alapokra he-
lyezd? 

Csak akkor olvass tovább, ha a 
fenti kérdésre a válaszod: 
IGEN!  

FONTOS! Az itt található fel-
adatokat feltétlenül kövesd 
végig, és csináld meg!  

Először két feladatot kell majd 
elvégezned. Ne halogasd, és 
nem mondd azt, hogy majd 
később elolvasod és vissza-
térsz. Úgyis tudod, hogy... És 
 tudod ki az, akivel "kibab-
rálsz"? Bizony, bizony, saját 
magad és a gyermeked. 
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Hadd kezdjem egy olyan tör-
ténettel, amit nemrég olvas-
tam egy könyvben:  

Amikor kisfiúnk született, a 
feleségemnek és nekem szük-
ségünk volt egy babatakaróra a 
bölcsőjébe. Lányunknak, aki 
akkor három és fél éves volt, 
nem is egy régi takarója volt a 
gardróbjában. 

-    Mit csináltok a ruhatáram-
ban? – kérdezte. 

-    Csak előveszem az egyik 
régi plédet – mondta a felesé-
gem. 

-    Miért? 

-    Azért, hogy az új kisöcséd-
nek adjuk. 

-    Az kell nekem! – sikította a 
lányunk. 

-    De drágám – szólaltam meg 
–, még csak nem is tudtál róla, 
hogy ott van ez a régi takaró. 

-    Akkor is kell nekem! 

Feleségemmel kétségbe esve 
néztünk egymásra. Mitévők 
legyünk? Ekkor a nejemnek 
hirtelen támadt egy nagy ötlete. 

-    Elfogadsz érte öt dolcsit? – 
kérdezte. 

-    A sírás abbamaradt. 

-    Rendben. 

Veled is el őfordult hasonló 
helyzet?  

A történet jól szemlélteti, hogy 
a szülő a nehéz helyzeteket a 
legtöbbször ösztönösen próbál-
ja megoldani, ami persze a 
legleleményesebb megoldá-
sokhoz vezethet. 

A pénz azonban egy olyan 
„dolog”, amellyel kapcsolatban 
szélsőséges érzések és véle-

mények vannak. Biztos lehetsz 
abban, hogy most, amikor Te 
olvasod ezeket a sorokat, és a 
saját véleményedet mondoga-
tod magadban, ugyanebben a 
percben egy másik szülő pont a 
fordítottját fogalmazza meg 
magában. 

Ezért ahhoz, hogy a legjobban 
segíthess gyermekednek ab-
ban, hogy a pénz szolgálja őt 
és ne fordítva, először NE-
KED kell megismerned és 
megértened, hogy Te mit gon-
dolsz a pénzről. 

Kérlek, saját érdekedben feltét-
lenül végezd el a következő két 
feladatot!  

 

# 1. feladat - Ismerd meg, mit 
gondolsz a pénzr ől és a jólét-
ről!  

Ha teheted, nyomtasd ki ezt az 
oldalt, és jelöld be azokat a 
mondatokat, amelyek által 
megszólítva érzed magad! 

•  A pénz kicsúszik az ujjaim 
közül. 

•  Aki a kicsit nem becsüli, a 
nagyot nem érdemli. 

•  A pénz jellemromboló. 

•  Ha én kapok pénzt, az vala-
kinek hiányzik. 

•  Csak az lesz gazdag, aki 
takarékoskodik. 

•  A siker mértéke a pénz. 

•  Én szeretem a pénzt. 

•  Van a pénznél fontosabb. 

•  A pénz nem boldogít. 

•  Ha a gyermekeim gazdag-
ságban nőnek fel, a jellemükön 
esik csorba, és a drog rabjaivá 
válnak. 

• A pénz tiszta energia. 

• Vonzom a pénzt, mint a mág-
nes. 

•  Elégedj meg azzal, amid van! 

• A pénz hasznos. 

 

# 2. feladat - Tisztázd magad-
ban, hogy mit is gondolsz 
valójában a pénzr ől!  

Képzeld el, hogy nagyon gaz-
dag vagy. Írd le, hogy mit ér-
tesz a bőség fogalmán (tőke, 
pénz, vagyon stb.)! Milyen elő-
nyei és hátrányai vannak?  Írd 
le szépen egymás alá:  

Előnyök   és   Hátrányok  
 

Milyen az előnyök és a hátrá-
nyok aránya? Melyik rubrikához 
írtál többet? 

*** 
 
 
3. A pénz elméletben oly 
könnyen megérthet ő,  
 
hogy azt hinnénk, több ember 
kezeli hozzáértéssel a gyakor-
latban is. Ám ez nincs így.  

A pénzügyek a legtöbb család-
ban válnak sokszor hadszíntér-
ré nem csupán a szülők és a 
gyerekek, hanem a két szülő 
között is. Emlékezz csak vissza 
a legutóbbi „Anya vedd meg, de 
most azonnal!” helyzetre, ami-
kor gyermeked valamit nagyon 
akart, amit Te nagyon nem 
akartál megvenni! 

A jó hírem, hogy ilyen és ha-
sonló helyzeteket ezentúl nem 
nyűgként és kellemetlenség-
ként fogod átélni, hanem nagy-
szerű alkalomnak fogod látni 
gyermeked pénzügyi intelligen-
ciájának fejlesztésére. 
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„A pénznek mindig akkora a 
jelentősége, amekkorát tulajdo-
nítunk neki. A pénz akkor válik 
központi kérdéssé, ha anyagi 
nehézségeid vannak.” 

 
 
 
#3. feladat 
 
Kérlek, tedd fel a következő 
kérdéseket gyermekednek, írd 
le őket, és gondolkozz! Ebből 
megtudhatod, hogy mit tanítot-
tál Te neki eddig a pénzről, és 
honnan indultok.  
 
Útmutató a kérdezéshez: 

• Ne kommentáld, amiket 
mond.  

• Csak kérdezz.  
• A végén köszönd meg, 

hogy megosztotta veled 
a véleményét. 

1. Mit tanítottunk neked mi - a 
szüleid/nagyszüleid - a pénz-
ről? Itthon mit hallasz ezzel 
kapcsolatban? 
 
2. Tudod mi a zsebpénz? 
 
3. Félreteszel a zsebpénzedből 
vagy elköltöd teljesen? 
 
4. Te mit gondolsz a pénzről?  
 
5. Fontosnak tartod a pénzt? 
 
6. Mit gondolsz azokról, akik-
nek szerinted sok pénzük van? 
Ki a gazdag? Ki a szegény?  
 
7. Te hová sorolnád saját ma-
gadat és a családodat? 
 
8. Ha Tiéd lenne a világ összes 
pénze, mit tennél a szabad-
idődben? Hol élnél? Mivel töl-
tenéd a napjaid?  
 
9. Szerinted hány éves korod-
ban mehetsz nyugdíjba?  

 
10. Ha majd nyugdíjas leszel, 
mennyiből kell megélned: töb-
ből vagy kevesebből, mint 
most? Van erre valamilyen 
terved? Ha van, akkor mi az? 
Hogyan szeretnéd leélni az 
életed? 
 
Ha leírod a válaszokat, pontos 
képet fogsz kapni arról, hogy 
milyen hiedelmek vannak 
gyermeked fejében a pénzzel 
kapcsolatban, és talán a Te 
fejedben is... 
 
 
4. A megtakarítás valódi 
okai  
 
 
Először is arra a kérdésre sze-
retnék válaszolni, amely sejté-
sem szerint számos szülőben 
megfogalmazódik: vajon, ha a 
pénzről tanítgatom gyermeke-
met, nem fog harácsoló uzso-
rássá válni tőle? 
 
A válaszom természetesen az, 
hogy nem - mindaddig, amíg 
ésszerű dolgokra okítjuk őket. 
Valójában az egyik fő célkitű-
zésünk, amikor gyermekeinket 
meg akarjuk tanítani a pénzzel 
bánni, éppen annak megelőzé-
se, hogy valaha harácsoló 
uzsorásokká váljanak. 
 
Minél átfogóbban megértik a 
gyerekek a pénz mibenlétét, - 
és minél kényelmesebben érzik 
magukat a jelenlétében - annál 
kevésbé valószínű, hogy idő-
sebb korukra az anyagiasság 
maga alá gyűrje őket, és a 
pénz megszállottjai legyenek. 
 
 
Korántsem vagyok egyike 
azoknak, akik azt bizonygatják, 
hogy a kapzsiság jó dolog. A 
kapzsiság valójában módfelett 
rossz dolog, mert kielégíthetet-
len, és mint minden függőség, 
csak boldogtalansághoz vezet. 
 
 

Amikor gyermekeinket a pénz-
zel kapcsolatos tudnivalókra 
okítjuk, egyik célunk éppen az, 
hogy immunissá tegyük őket a 
kapzsiságra, mégpedig azáltal, 
hogy segítségünkkel megtanul-
ják ésszerűen és érzelemmen-
tesen szemlélni a pénzt; olyan 
gyakorlati eszközként, mellyel 
jobbá tehetik az életüket. 
 
 
Az ember részben azért tanul a 
pénzről, hogy ne kelljen folyton 
rajta rágódnia, és senki nem 
tölt több id őt azzal, hogy 
pénzügyeken tépel ődik, mint 
az,  

• aki tart tőle,  
• aki nem érti meg, vagy  
• aki szándékosan meg-

próbálja semmibe ven-
ni.  

Célunk olyan gyerekeket fel-
nevelni, akiket nem borítanak 
el az élet pénzügyi oldalának 
hullámai, és e cél elérésének 
nem is egy módja van. Itt és 
most válogathatsz majd az 
ötletek közül, ihletet meríthetsz 
saját ötleteid kiagyalásához, 
esetleg hagyhatsz mindent a 
régiben, és remélheted a leg-
jobbakat. 

Gyermekeim pénzügyi érdek-
lődése  

Saját gyermekeim érdeklődése 
a pénzügyek iránt az évek so-
rán hol elnyugodott, hol felbuz-
dult, amire időnként nagy ha-
tással volt az, hogy mennyi házi 
feladatuk volt, vagy éppen mi 
iránt éreztek ellenállhatatlan 
vágyat a bevásárlóközpontban. 

Mindamellett, senki életét nem 
uralhatják azok az elképzelé-
sek, amelyeket másvalaki alko-
tott a pénzről, még akkor sem, 
ha az illető pénzzel kapcsolatos 
gondolatai sziporkázóak. 
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A kérdés azonban nem ha-
gyott nyugodni:  

Mit is kéne tennem, hogy 
felkeltsem gyermekeim fi-
gyelmét a takarékosság 
iránt?  

Ha a bankba betett pénzünk 
nap mint nap megduplázódna, 
nem jelentene nehézséget, 
hogy felkeltsük gyermeke-
ink érdeklődését a takarékbeté-
tek iránt.  Az ördögbe, Te is 
rögtön nyitnál egyet, ugye? 

Olyan megtérülési arányokat 
kell tehát felkínálnunk nekik, 
amelyek izgatóan magasnak 
tűnnek a szemükben, s mely 
láttán saját jó szántukból hatá-
roznak úgy, hogy a takarékos-
ság egészen jó ötlet. 

A kamatlábnak tehát elég ma-
gasnak kell lennie ahhoz, hogy 
egyetlen hónap leforgása alatt 
a valódi gyarapodás vitathatat-
lan bizonyítékául szolgáljon a 
gyereknek - alkalmasint ez az 
az időtáv, amelyet egy hatéves 
még belát, és el tud képzelni. 

 

5. Az ANYA BANK meg-
alakulása 

Mindannyian tisztában vagyunk 
azzal, hogy egyik kereskedelmi 
bank sem kínál elég vonzó 
kamatlábat, ezért úgy határoz-
tam, hogy megnyitom a saját 
bankomat, az Anya Bankot. 

A saját bank nyitásának fan-
tasztikus ötlete sajnos  nem az 
én találmányom (bár az lenne!). 
Valójában egy könyvből szed-
tem ezt az ötletet, amelyet Ne-
ked is csak ajánlani tudok. 

Lassan két éve, hogy megala-
kult az Anya Bank és megsze-
rezte első betéteseit: két büsz-
ke és boldog gyermekemet, 
Dorinát és Kristófot. 

• Milyen szabályrendszer 
szerint működik az 
Anya Bank?  

• Milyen kamatokat fizet?  
• Mennyi zsebpénzt kap-

nak a gyerekek?  

# 4. feladat - Hogyan létesíts 
saját bankot? 
 
Gondolkodj el! 

• Te milyen feltételek 
mellett nyitnád meg a 
saját bankodat?  

• Mi lenne a bankod ne-
ve?  

• Mi lenne a pontos cél-
ja?  

• Ki lehetne betétese en-
nek a banknak?  

• Ki és hogyan vezetné a 
könyvelést?  

Látod, rengeteg kérdés megvá-
laszolása szükséges egy saját 
bank felállításához, mégis majd 
meglátod, milyen egyszerűen 
létrehozható és működtethető. 
 
Ez az egyik ilyen egysze-
rű módszer, amelyet most 
megmutatok neked. De itt még 
nincs vége! Maradjunk azonban 
még az ANYA Banknál, és 
nézzük meg, hogyan működik! 
 
Pontos útmutatót fogsz kapni, 
hogyan érdemes elkezdeni, 
milyen kamatlábakkal, milyen 
kezdőösszeggel stb. 
 

6. Voltaképp mi is az a 
bank?   

A kisgyerekek hamar rájönnek, 
hogy a bankok nagy és unal-
mas boltok, ahová a felnőttek 
pénzért járnak.  

Azt viszont, hogy mit kell tenni 
a felnőtteknek cserébe – vagy, 
hogy kell-e tenniük érte bármit 
is – eleinte még rejtély övezi. 

Emlékszem, néhány évvel  
ezelőtt, amikor fiam véletlenül 
meghallotta, amint férjemmel 
arról beszélünk, hogyan fizes-
sünk ki egy nagy kiadást, Kris-
tófom érthetetlenül ránk nézett, 
és azt kérdezte: Miért nem 
mentek el a bankba, és veszi-
tek ki a falból a pénzt? 

   

6.1. Anya Bank születik  

Tisztában voltam vele, hogy 
egyetlen kereskedelmi bank 
sem kínál elég vonzó kamatlá-
bat, úgy határoztam tehát, hogy 
megnyitom a saját bankomat, 
amelyet Anya Banknak nevez-
tem el.  

Az Anya Bank megalakulását 
követően arra bíztattam gyer-
mekeimet, hogy legyenek ők az 
első betéteseim. Elmondtam 
nekik, hogy arra szeretném 
buzdítani őket, hogy pénzük 
egy részét takarítsák meg ahe-
lyett, hogy tüstént elköltenék.  

Az Anya Bank létrehozása 
tulajdonképpen nagyon egy-
szerű volt.   

A számítógépemen egy Excel 
táblában mindkét gyermekem 
számára nyitottam egy folyó-
számlát. Minden hónap nyolca-
dikán a gyerekek zsebpénzét 
beírtam a táblázatba, amely 
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automatikusan kiszámolta az 
egyenlegüket. 

Ha hétfő, akkor kamat-
jóváírás  

Minden hétfőn van kamatjóvá-
írás, amelyet szintén egyszerű-
en automatizáltam az Excel 
táblázatban. Hozzáteszem, 
hogy mind a zsebpénz-
jóváírást, mind a kamatszámí-
tást sima egyszerű fehér papí-
ron is épp olyan jól el lehet 
végezni. Szóval ne aggódj, ha 
nem láttál még Excel táblát. 

A számítógép egy praktikus 
kellék mindenki számára, aki 
gyerekeknek vezet bankot, de 
korántsem nélkülözhetetlen.  

6.2. Az Anya Bank megnyílt  

Amikor megnyitottam az Anya 
Bankot, eleinte lelkesen nyom-
tattam számlakivonatokat 
gyermekeimnek, sőt elemzése-
ket készítettem kiadásukról. 
Gondoltam, szeretnék tudni a 
gyerekek, hogy tegyük fel, pon-
tosan mennyi pénzt költöttek 
plüss állatra, édességre, kato-
nákra egy hónapban, egy ne-
gyedévben vagy esetleg sze-
retnék áttanulmányozni, hogy 
mennyi pénzt zsákmányoltak 
össze az elmúlt év során. 

Kiderült, hogy szemernyi kíván-
csiság sem él bennük az efféle 
dolgok iránt, és bár bájosan 
mosolyogtak, köszönték, de 
nem kértek a nyomtatott egyen-
legekből vagy tanulságos ösz-
szesítésekből. 

Az Anya Bank adminisztráci-
ós oldala engem lázba hozott, 
őket viszont a legkevésbé 
sem.  

A gyerekeket csak aktuális 
egyenlegük érdekelte, legutóbbi 
kamatjóváírásuk és az, hogy 
vajon beírtam-e a nagymamától 
szerzett pénzt, amelyet rögtön 
odaadtak nekem, hogy csak 

kamatozzon az Anya Bankban, 
hiszen jól tudták, hogy az Anya 
Bank királyi kamatot fizet. 

Eleinte csalódott voltam, hogy 7 
és 9 éves gyermekeim ilyen 
csekély érdeklődést mutattak a 
könyveléssel és összefüggé-
sekkel kapcsolatban, de aztán 
rájöttem, hogy csalódottságom 
indokolatlan volt. A betétesek 
számára a takarékosság célja a 
jutalom. Ez érthető is.  

 

7. Alapítsd meg saját 
Anya Bankodat!   

Természetesen, hogy ha úgy 
döntesz, hogy bankot nyitsz, 
meg kell határoznod a zseb-
pénz mértékét, a kamatlábat és 
egy - két szabályt. Ezeket ne-
ked kell eldöntened, azonban 
segítségül nyújtok itt számodra 
néhány megfontolásra szánt 
szempontot. 

7.1. A kamat 

• A kamatlábnak elég magas-
nak kell lennie ahhoz, hogy 
egyetlen hónap leforgása 
alatt a valódi pénzgyarapo-
dás vitathatatlan bizonyítékul 
szolgáljon a gyereknek.  

• Az is fontos, hogy a kamat-
lábnak ahhoz is elég magas-
nak kell lennie, hogy kézzel-
foghatóvá tegye a gyerek 
számára a kamatos kamat 
csodáját, mégpedig oly mó-
don, hogy a betét értékét 
nem sokkal több, mint egy év 
alatt megduplázza.  

A fentieket figyelembe véve a 
kamatot heti 1%-ban határoz-
tam meg, ami kamatos kamat 
lévén évi közel 68%-nak felel 
meg. 
 
7.2. A zsebpénz 
 
Gondold végig, hogy mit kell a 
zsebpénznek fedeznie (édes-

ség, apró játék, újság, nyaralás 
alatti fagyik stb.)! Tisztázni kell, 
hogy ki miért fizet.  
 
Én úgy kezdtem, 
hogy megkértem gyermekei-
met, igényeljék meg azt a 
zsebpénzt az Anya Banktól, 
amennyire feltétlenül szüksé-
gük van. Ezt az igénylést írás-
ban kértem benyújtani, amiben 
meg is kellett indokolniuk a kért 
összeg nagyságát.  
 
A lényeg, hogy a zsebpénznek 
elég magasnak kell lennie, 
hogy lehetővé tegye az elen-
gedhetetlenül szükséges ki-
adásokon felüli költekezést is, 
de nem szabad olyan nagynak 
lennie, hogy kimeríthetetlennek 
tűnjön. 
 
A zsebpénzzel kapcsolatban 
még bővebben írok , mert en-
nek mértékével és működteté-
sével kapcsolatban egy-két 
alapelvet le kell még fektetnünk 
saját Anya Bankod megfelelő 
működtetéséhez! 
 
7.3. És te mit nyersz azon, ha 
egy bankot m űködtetsz a 
gyermekeid számára?  
 
Ahogy bármely bankár, megka-
pod betéteseid pénzének hasz-
nálati jogát arra az időre, míg 
betétként nálad van. Súlyos 
kamatot kell fizetned, ám áldo-
zatodért cserébe abban az 
elégtételben részesülsz, hogy 
tudod, gyermekeid erőfeszítés 
nélkül vértezik fel magukat a 
felnőtt élet felelősségére.  
 
És ha arra gondolsz, hogy 
mennyivel drágábban jönnél ki, 
ha gyermekeid felelőtlenek 
lennének a pénzügyekben, 
akkor nem is tűnik olyan ma-
gasnak az a kamatláb. 
 
 
7.4. Részlet az Anya Bank 
nyitóbeszédéb ől  
 
Bankod megnyitásánál fontos, 
hogy elmondd a következőket: 
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„Ha vagyonotok egy részét 
megtartjátok magatok-
nak ahelyett, hogy nyomban 
elköltenétek, rövid idő alatt 
képesek lesztek megkétsze-
rezni vagy akár megháromszo-
rozni a zsebpénzeteket. Minél 
többet takarítotok meg, és mi-
nél tovább meg is tartjátok ezt 
az összeget, annál többet áll 
majd módotokban költeni.” 
 
Kíváncsi vagyok a gondolataid-
ra és az ötleteidre. Írd meg, ha 
fellelkesedtél, és elhatározásra 
jutottál: "Saját Anya Bankot 
nyitok!" 
 
 
8. A zsebpénz 
 
A zsebpénzzel kapcsolatban a 
legkülönbözőbb 
és szélsőségesebb vélemények 
vannak. A széles körben elfo-
gadott elképzelések közé tar-
toznak a következők: 

• A gyerek zsebpénzét elég 
alacsony összegben kell 
meghatározni, hogy megaka-
dályozzuk az esztelen költe-
kezést. 

• A gyerektől meg kell követel-
ni, hogy minden megkapott 
zsebpénzének egy részét 
megtakarítsa. 

• A gyerektől meg kell követel-
ni, hogy minden zsebpénz-
ének egy részét jó célokra 
fordítsa. 

• A gyerek zsebpénzét bizo-
nyos háztartási munkák el-
végzéséhez vagy az iskolai 
érdemjegyeihez kell kötni.  

A fent felsorolt elképzelések 
egyikével sem értek egyet. 

8.1. A túl fukar zsebpénz  

Létezik egy nagyon mulatságos 
angol gyermekkönyv-sorozat 
(Richmal Crompton az írója), 
amely egy tizenéves fiúról, 

William Brownról szól, akinek 
soha nincsen elég pénze. 

Hivatalos zsebpénze elenyé-
sző, és még azt is csak hébe-
hóba kapja meg, mert az apja 
állandóan megnyirbálja a károk 
költségei miatt, amelyeket oko-
zott.  

Következésképpen azon ritka 
alkalmakkor, amikor ő és bará-
tai egyszer csak hozzájutnak 
néhány pennyhez, azonnal és 
hűbelebalázs módjára el is 
verik a pénzt, mielőtt még va-
lamely rosszmájú felnőtt kie-
szelhetne egy ürügyet, hogy 
kiürítse a zsebüket.  

Ők aztán nem takarékosak. 
Pénzügyi terveik nem terjednek 
tovább a nap végénél. Amikor 
majd felnőnek, a végsőkig le-
csupaszítják a hitelkártyáikat. 

Azoknak a gyerekeknek , akik   

William Brownhoz hasonlóan 
kíméletlenül fukar kézzel mért 
zsebpénzt kapnak, nincs rá 
semmi okuk, hogy hosszú távra 
gondolkozzanak. 

Nem látják értelmét a takaré-
kosságnak , mert jól tudják, 
bevételeik túl soványak ahhoz, 
hogy valaha is összegyűjthes-
senek egy jelentősebb össze-
get. Amikor ezek a gyerekek 
pénzhez jutnak, hajlamosak 
hebehurgya módon a nyakára 
hágni. 

Annak érdekében, hogy az 
ilyen gyerekeket felel ős vá-
sárlókká  alakítsuk, lehetőséget 
kell adnunk nekik a költekezés-
re. Arra van szükségük, hogy 
bölcs és ostoba döntéseik 
meghozatalára egyaránt esélyt 
kapjanak, és elengedhetetlen, 
hogy ezt az esélyt meglehető-
sen gyakran kapják meg. Így 
tud csak kikristályosodni szá-
mukra a bölcsesség és az os-
tobaság közötti különbség. 

 

Én sem kezdtem felelősségtel-
jessé válni pénzügyeimben 
mindaddig, míg nem volt ele-
gendő pénzem arra is, hogy 
hébe-hóba eltékozolhassak 
belőle. 

Nem arra akarod tanítani 
gyermekeidet, hogyan tartsák 
fenn magukat a semmib ől,  

hanem arra, hogy hogyan gaz-
dálkodhatnak értelmesen an-
nak a bőségnek a hasonmásá-
val, amelyet reményeid szerint 
egy napon dolgozó felnőttként 
megszereznek maguknak. 

Segíteni akarsz nekik, hogy 
felkészülhessenek feln őtt 
életük azon pillanatára,   

amikor befejeződik a tanulmá-
nyokért vívott harc, és elkezde-
nek több pénzt keresni, mint 
pusztán az élelmiszerre és a 
lakbérre szükséges minimum. 

Segíteni akarsz nekik, hogy 
jobban élhessenek azáltal, 
hogy intelligens döntéseket 
hoznak ,  

és ezt egyetlen módon teheted 
meg: ha lehetőséget biztosí-
tasz, hogy dönthessenek – és 
nem utolsó sorban, hogy baklö-
véseket kövessenek el. 

8.2. Mekkora legyen a gyerek 
zsebpénze? 

Tudom, hogy erre a kérdésre 
várod a legjobban a választ.  A 
pénz a legtöbb családban az 
ellenőrzés kérdéskörébe tarto-
zik, és a gyerekek önálló cse-
lekvése igen korlátozott e tekin-
tetben. A pontos összeg szá-
mos nem egységesíthető té-
nyezőtől függ, beleértve a szü-
lők anyagi helyzetét és egyéb 
bevételi forrásait (ha vannak!).  
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De lássunk egy általános ököl-
szabályt, amelyet igen éssze-
rűnek tartok: a gyerek szemé-
lyes anyagi forrásainak (melyek 
magukba foglalják a rokonoktól 
kapott időszaki készpénzaján-
dékokat és egyéb bevételi for-
rásokat is) összeadva évente 
olyan summára kell rúgniuk, 
amelyet a gyerek több mint 
elégnek érez.  

Azt hiszem, ideális esetben a 
gyerekeknek társaik többségé-
hez viszonyítva sem szegény-
nek, sem gazdagnak nem sza-
bad érezniük magukat, hanem 
olyan tehetősnek. Ha elveszítik 
egy heti zsebpénzüket, az fel 
kell, hogy dúlja őket, ha talál-
nak ekkora összeget, akkor 
nem rohannak, hogy édességet 
vegyenek érte. 

8.3. Kérdezd meg gyermeke-
det, mennyit szeretne kapni! 

A zsebpénz megállapításához 
úgy érdemes hozzákezdened, 
ha megkérdezed gyermekedet 
arról, hogy véleménye szerint 

mennyit kellene kapnia, és 
szerinte kiadásai mely részeit 
kellene neki személyesen vál-
lalnia. 

Ne félj megkérdezni, mert való-
színű kevesebbet fog mondani, 
mint amennyit te adnál neki. 
Minél kisebb a gyermeked, 
amikor elkezdesz neki zseb-
pénzt adni, annál könnyebben 
állapíthatod meg a megfelelő 
összeget.  

A végcélnak annak kell lennie, 
hogy némi teret adsz gyerme-
kednek pénzügyi manőverezé-
séhez, és ezáltal egészen ön-
maga fedezheti fel a valódi 
felelősséget. Azt, hogy mennyi 
szabadsággal képes ésszerűen 
élni, csak ő és te határozhatod 
meg. (Inkább a nagyobb sza-
badság javára tévedj, mint a 
kisebbre!) 

8.4. Meg kell-e követelni 
gyermekedt ől, hogy zseb-
pénze egy részét megtakarít-
sa?  

Nem. Ha a megtakarítás nem 
önkéntes, akkor értelmetlen. Ha 
gyermeked zsebpénzéből min-
den hónapban zárolsz egy te-
temes részt, gyermeked soha-
sem fog sajátjaként gondolni az 
elkobzott összegre. Ha valódi 
ellenőrzést kínálsz gyermeked-
nek pénze felett, valamint kel-
lőképpen vonzó megtérülési 
rátát, saját magától is takaré-
koskodni fog.  

Azzal kell-e megkeresni a 
gyereknek a zsebpénzt, hogy 
bizonyos házimunkát elvé-
gez?  

Úgy gondolom, hogy a gyerek-
nek zsebpénzt kell adni, és úgy 
gondolom, hogy a gyereknek 
házimunkát kell végeznie, de 
nem hiszem, hogy a két tevé-
kenység kapcsolatban áll egy-
mással. 

***  
 

 
Ne feledd! Ha te nem tanítod a gyermekedet a pénzr ől, sokan megteszik majd 
helyetted.  
 
"Jól jár, ha ezt teszi, az állam adókedvezményt ad Önnek, amiért hosszabb ideig marad adós" – érted 
mire gondolok? 
 
 
 
 
FONTOS! Ha szeretnél még többet olvasni erről a témáról, akkor érdemes kipróbálnod az Életrevaló 
Gyerek magazin 2 hónapos ingyen próbatagságát most! További információhoz kattints ide! 
http://www.eletrevalogyerek.hu/ 
 


