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Cherchez la femme! 

 

 

Egy asszony munkát keres és elmegy a munkaközvetítő hivatalba. 

Ott kitöltenek egy személyi lapot. A hivatalnok kérdezi:  

- Mi a foglalkozása? 
- Ápolónő, telefonos, szakács, közgazdász, vasalónő, kéjnő, varrónő, mosónő, 

állatgondozó, kisdednevelő, anyagbeszerző a specialitásom. 
- Mindezt nem lehet beírni a rovatba. –feleli a hivatalnok. 
- Akkor írja röviden: családanya. 

 

 

Ez vicc, ám egy nagyon is jellemző vicc a mai női szerepekről. 

 

Régen a társadalmi berendezkedés a nőket elsősorban az otthonhoz, a gyermekneveléshez, a 

háztartás vezetéséhez és a ház körüli munkákhoz kötötte. 

 

Mára ez a több száz éves rendszer megtört és gyökeresen megváltozott. A mai nő egy 

személyben anya, feleség, üzletasszony, háziasszony és lelki társ, és még mindaz, ami a 

viccben elhangzik. 

 

Sőt, mi Nők egyre nagyobb számban választjuk a függetlenséget, az önállóságot, a 

szabadságot a munka, sőt az ÉLET terén is. Ezzel a választással azonban új feladatokat is 

magunkra vállaltunk, számos egyéb dolog mellett a pénzügyekben is. A jövő biztonságát, 

és ezen keresztül magát a jövőt, a Gondoskodó Nő hivatott megteremteni. 

 

Sokat olvastunk már arról, hogy a nők és a férfiak gondolkodása eltérő. Mi az a néhány fontos 

tényező, ami a pénzzel való viszonyukban megjelenik? 

 

● A nők alaposabban kiismerik magukat a hosszú távú összefüggések között. Egy férfi, 

ha kocsit akar vásárolni, csak magát a kocsit látja, és azt, hogy délután már ott áll a 

ház előtt. A nő az, aki végigveszi a kocsi praktikusságát, a használati értékét, annak 

arányát az árához, azt hogy ez az ár mit jelent a családi pénztárcában. 
 

● A nők képesek távolabb látni, mint a férfiak. És így, mivel tudnak és hajlandók 

hosszabb távon előrelátni az időben, jobban törekszenek a biztonságra. Például, ha ez 

a kocsi törlesztőrészleteket jelent, tudni és látni akarja annak a fedezetét. 
 

● A nők emiatt a biztonságvágy miatt megfontoltabbak és jóval elővigyázatosabbak, 

mint a férfiak: jobban odafigyelnek a veszélyekre, és azokat alaposabban mérlegelik. 

Ők inkább megveszik most a kisebb és olcsóbb kocsit, elkezdik összegyűjteni a 

vágyott kocsihoz a különbözetet, és egy év múlva készpénz ráfizetéssel lecserélik. 
 

● Társadalmi szerepükből is adódóan: fejlettebb a „hatodik érzékük”, és ezért a 

pénzügyekben érdemes és kell is figyelni a nők megérzéseire. Ők azok, akiknek hátul 

is van szemük, ők azok, akik egy hullámhosszon vannak a gyermekeikkel, ők azok, 

akik szavak nélkül is megértenek – ők a „boszorkányok”.  
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Végül pedig el kell hinniük, hogy egyáltalán nem gyámoltalanok és képesek a pénzügyeiket 

is önállóan és optimálisan alakítani! 

 

Továbbá van még egy szempont, amiben a nők soha nem lesznek egyenlőek a férfiakkal. A 

természet úgy rendezte, hogy az emberi faj létezése szempontjából hasznosabb, ha a 

gyermeknevelést végző asszonyok tovább élnek, mint a nemzést végző férfiak.  

 

Ez ma is így működik, ráadásul a várható élettartamok fokozatosan emelkednek. A várhatóan 

hosszabb életkor következtében a nők pénzügyi életkockázata különbözik a férfiakétól: kisebb 

a kockázata az elhalálozásuknak, viszont jóval nagyobb a kockázata annak, hogy hosszú ideig 

élnek. 

 

Ebből adódóan, bizonyára minden nő életében lesznek olyan évek-évtizedek, amikor egyedül 

élnek, ezért elengedhetetlen, hogy értsenek a pénzhez és az otthoni gazdálkodáshoz. 

 

 

Most azt kérdezed, hogy én ezt mire alapozom? Íme néhány adat: 

 

* A nők tovább élnek – a várható életkoruk 9 évvel több, mint a férfiaké.  

 

* A 62 éves korban várható élettartamuk 5 évvel több, mint a férfiaké. A férfiaké 15 év, a 

nőké 20 év ) 

  

* Kevesebb lesz a nyugdíjuk – általában 15-20 százalékkal kevesebb a szolgálati idejük, és 

ugyanazért a munkáért szintén 15-20 százalékkal alacsonyabb a jövedelmük.  

 

Foglalkoztatási ráta  

 Európai Unióban:   Férfiak: 71,3 %   Nők: 56,3% 

 Magyarországon:   Férfiak: 63,1% Nők: 51,0%. 

 

Részmunkaidőben dolgozók 

 Európai Unióban:   Férfiak:   7,0 %   Nők: 33,3% 

 Magyarországon:   Férfiak:   2,7% Nők:   5,8%  

      Összes alkalmazottak: 4,1%. 

  

Átlagbér ugyanazért az értékű munkáért : 

 Európai Unióban:   Férfiak: 100%  Nők: 85% 

 Magyarországon:   Férfiak: 100%   Nők: 88%. 

 

* Ma könnyebben és elsősorban a nőket bocsátják el, mondván, „úgyis van férjük, beteg lehet 

a gyerek,….” 

 

* Több a családi kötelezettségük – mind aktív, mind idős korukban. Ők azok, akik ápolják és 

gondozzák a gyermekeket illetve az idős szülőket, nagyszülőket, emiatt többet hiányoznak a 

munkaerőpiacról. 

 

* Nagy valószínűséggel többet élnek majd egyedül.  

* A házasságkötések száma kevesebb, mint felére csökkent és ez a folyamat 

ma is tart.  
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1970-ben  96.612 

2002-ben  46.008 

* A válások száma a házasságkötések százalékában egyre nő, és a tendencia 

folytatódik ma is.  

2000-ben  49,9% 

2002-ben  55,4% 

 

 

Döbbenetes, hogy 35 év fölött minden korosztályban több a nő, mint a férfi, s 

nyolcvanéves kor fölött gyakorlatilag elfogynak a férfiak. 

 

Így ha valaki egyszer magára maradt – akár azért, mert nem ment férjhez, akár mert 

megözvegyült, vagy elvált –, az ijesztően nagy valószínűséggel magányos is marad:  

az újraházasodási esély 40 éves kor felett gyakorlatilag nulla (az özvegyek körében 0,9 

ezrelék, az elváltak körében 1,9 ezrelék!) 

 

A száraz tényadatok megrendítő folyamatokat jövendölnek előre: évekig esetleg 

évtizedekig tartó időskori özvegységet, férfihiányt, rosszabb esetben teljes magányt,  

és ezeknek a lelki következményeit. A hajadon, elvált és özvegy nők hatalmas 

tömegeit várhatja a majdnem biztos magány. Ám ha van pénzem, szép húsz év esélye 

vár. 

 

Így a tények csak egy dolgot hangsúlyoznak: a saját magunkkal szembeni 

felelősségünket! 

 

Ezek ijesztő adatok. És van még egy üzenete. Egy egészen emberi. Egyedül nem jó 

élni.  

Közhelyszámba megy az a kijelentés, hogy minden igazán sikeres férfi mögött áll egy 

erős nő. Ez így igaz. És hogy mi ez az erő? A szeretet. Ilyen egyszerű. Ha egy férfi 

érzi a szeretetet, törődést, akkor bármire képes. Tapasztaltad már? 

Gondolj csak Napóleonra. Amíg első felesége, Josephine ihlette őt, addig 

ellenállhatatlan és legyőzhetetlen volt. Amikor a „józan eszére” hallgatva félreállította 

Josephine-t, megkezdődött a hanyatlása, és az út végén vereség és Szent Ilona várta. 

 

Nos, hölgyek kaptunk egy új feladatot. A férfiak sorsa a mi kezünkben is van.  

 

Látva a statisztikákat, és megnézve a saját életünket, ha megtaláltuk életünk párját, és 

élhető vele az élet, ráadásul közösen nevelünk gyermekeket, akkor érdemes 

elgondolkodni, hogy egy kapcsolati kátyú esetén azonnal a válásra, különköltözésre 

kell-e gondolnunk és a független életet, az egyedüllétet választanunk, vagy hasznos 

lehet mindkét félnek magába néznie.  

 

Érdemes megfontolni, hogy adunk-kapunk-e elég dicséretet, szeretetet, méltányoljuk-e 

egymás teljesítményét, munkáját, tetteit, tanácsait, gondolatait, értékeljük és élvezzük-

e párunk jó tulajdonságait (mindenkinek van ilyen!), vagy többnyire a rosszak miatt 

ostorozzuk?  

Ha jobban meggondolom ennyi lehet a jó és tartós házasság titka is. Mi több: a 

házasságban élő férfiak egészségesebbek és tovább élnek! Vigyázzunk hát a férfiakra! 

 



4 

Álljon itt egy igaz történet, hogy mit tesz egy aprócska dicséret: 

A lányom 10 éves lehetett. A szobája időnként egy bombatámadás utáni állapotra 

emlékeztetett. Sokat veszekedtem vele emiatt – az elhangzott mondatokat nem idézem, 

szerintem Veled is történt már hasonló eset, és el tudod képzelni. Sőt büntetéseket, 

megszorításokat is kilátásba helyeztem. Aztán mire mentem vele? 

 

Egyszer csak beugrott egy gondolat, és egy este a szidalmazás helyett megdicsértem,  

amiért nagyobb a rend a szobájában, mint előző nap volt. Nos, képzelheted hogy 

nézett rám. Az arcára az volt írva: anya megháborodott! Én mindezzel nem törődtem. 

 

Másnap megismételtem a mondatomat. A reakció ugyanaz volt. 

És harmadnap is megismételtem, a dicséretemet. És tudod mi történt ekkor?  

A harmadik –látszólag alaptalan- dicséret után a csemetém olyan ragyogó rendet és 

tisztaságot varázsolt a szobájában még aznap este, hogy én magam is elámultam a 

hatáson. Összehajtogatta és a szekrénybe rakta a tiszta ruháit, a szennyest kivitte a 

mosógép mellé. Katonás rendbe rakta a könyveit, társasjátékait. Letörölgette a port és 

fölporszívózott. Még a ruhásszekrénypolcait is felcímkézte, hogy hova milyen ruha 

kerül: rövidujjú, hosszúujjú, nadrág, pizsama,… 

 

Természetesen a valódi dicséretet is megkapta. 

 

Ettől az időponttól kezdve használom ezt a „dicséret terápiát”.  

Tapasztalatom szerint remekül működik az élet minden területén. 

 

Miért is beszéltem ennyit statisztikákról? Miért soroltam adatokat? Mert a nőknek 

nagyobb szükségük van tőkére, és a cikk elején említett egyik új női feladat a saját 

tőke és tőkejövedelem megteremtése. 

 

A mai társadalomban a legsérülékenyebbek a gyermekek, az idősek és a munkaképes 

korú nők. Mindemellett csökken a halandóság, nő a várható élettartam, egyre tovább 

élünk és egyre egészségesebbek vagyunk. 

 

Kell-e egy nőnek önálló pénzügyi program és vagyon? 

 

Láttad, hogy a nők szerepe és helye tökéletesen megváltozott. Mint az elején a vicc 

utalt rá, számos felelősségteljes életfeladatunk van:  

 - CSALÁDOT, otthont kell teremtenünk, 

 - fel kell nevelnünk gyermekeinket, el kell indítanunk őket az életbe piacképes 

tudással,  

        (de gondoljunk akár egy évkezdésre az iskolában, a nyári szünidőre, 

        vagy a nyelvtanulásra, tandíjra, lakhatásra, sportra, egy esküvőre) 

 - gondoskodnunk kell idős szüleinkről, nagyszüleinkről, 

 - gondoskodnunk kell magunkról. 

        (Pl. ha történik valakivel valami, az az egész családra kihat. 

        Vagy ha nyugdíjba megyünk: nem lenne jobb együtt?) 

 

Ezekhez pénzre van szükségünk. Ezeket az összegeket egy adott pillanatban 

valakinek, valamiből ki kell fizetnie! Szerinted ki fog a zsebébe nyúlni? Te kire 

számítasz, számíthatsz? 
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Erkölcsi kötelességeink vannak, amit teljesítenünk kell. Kik a legfontosabbak? 

       1. Tőlem anyagilag függő szeretteim- a családom 

       2. Aki idős, beteg, rokkant. – ÖNMAGAD a jövőben - Jövőbeni Önmagad 

       

      Megteheted-e hogy nem gondolsz rájuk? NEM!!! Különben kiszolgáltatod sorsnak 

azokat, akiket a legjobban szeretsz, akik a legfontosabbak Neked. Egy biztos: a 

nőknek saját pénzügyi programot kell összeállítaniuk! És mindenképpen meg kell 

teremteniük! 

 

Amit egy nő igazán akar, azt mindig el is éri, amit igazán birtokolni szeretne, azt meg 

is szerzi. Korunkban ez csak annyit változott, hogy ezen az „akarom-listán” –a fentiek 

okán- az első helyre a nőknek a saját vagyon megteremtését kell tenniük. 

 

Hogyan csináld?  

A Nők pénzügyi programja 

 

Hogyan takarékoskodtunk eddig?  

Elsőként kifizettük a számlákat és minden rendszeres, folyamatos és napi kiadást, 

majd hosszú távra általában azt tettünk félre, ami megmaradt. Így kétségkívül 

többnyire csak aprópénzek jutottak ilyen célra. A jövő nagyon messze volt, és biztosra 

vettük, hogyha most jó, az mindig így is marad. Ma is így gondolod? 

 

És hogy milyen az új gondolkodás, amire átváltunk, amire kutya kötelességünk 

átváltani?  

 

Nos, miután megvan a pénzügyi életpályatervünk, először mindig befektetjük azt 

a pénzt, amiből fedezni fogjuk a jövőbeni kiadásainkat, és csak azt fizetjük ki a 

jelenlegi kiadásokra, ami ezután marad! 

 

Kötelességünk segíteni azoknak, akik függnek tőlünk, számítanak ránk, a 

legfontosabbak számunkra, -ide sorolva időskori önmagunkat is- hogy a jövőjük nekik 

is biztonságban legyen. Ennek az alapelvnek kell általánossá válnia, különben a nők 

helyzetét meghatározó előbb ismertetett változások elkerülhetetlenül kirobbantják az 

időskori pénzügyi összeomlást. 

 

 

Példaként álljanak itt nagyanyáink, akik régen pontosan így csinálták. 

 

Amikor megtermett a gabona, három részre osztották: 

* Az első rész volt a jövő évi vetőmag.  

* A második részt használták az emberek élelmezésére.  

* A harmadik részt szánták az állatoknak. 

Az első részhez semmilyen, hangsúlyozom: semmilyen körülmények között nem 

nyúltak! Ha elfogyott volna a másik kettő, elmentek napszámba, bérmunkába, de a 

jövőt soha nem élték föl! 
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Ennek a gondolkodásmódnak kell újra eluralkodnia a nők körében: minél többen és 

minél előbb ismerjük fel az önálló vagyonteremtés szükségességét, annál 

magabiztosabban élhetjük meg jelenünket, tervezhetünk, és vághatunk neki a jövőnek. 

 

A jövő egy nagy utazás. Gondoltál már olyat, hogy: „kizárt, hogy ez velem 

megtörténjen!”, „a ROSSZ dolgok csak mással történnek meg!”? Látod például a ma 

nyugdíjviharait? 12 éve lehet rá számítani, hogy ilyesmi fog történni. Mégis mennyien 

legyintettek rá, amikor megemlítettem. Úgy hessegettek el a figyelmeztetéseimmel 

együtt, mint a piaci legyet. 

 

DE! A pénzügyek maguktól nem lesznek stabilak. Nekünk kell azzá tennünk! 

 

Befektetni, befektetővé válni nem a luxusról szól. Különösen manapság nem. Nagy 

tudatosság kell hozzá, ha semmi másért nem is, hát a nyugdíj miatt elengedhetetlenül. 

Ma már nem elég a pénzügyeket élni, meg is kell tervezni.  

 

Egy befektetés nem a gazdagok úri huncutsága és játéka.  

Szerinted miről szól? A BIZTONSÁGRÓL! 

 

Ez a biztonság mindenkinek mást jelent. Mit jelent Neked? Van ennek anyagi 

vonzata? Ha igen lehet konkrétan forintosítani? Hány forint a biztonság? Hány forint a 

nyugdíj? 

 

Tudod, hogy olcsóbb, ha előre összerakod, mintha akkor, amikor ég a ház kölcsön 

veszed. Például 10 év múlva lakást akarsz venni, amihez szükséged lesz 10 millió 

forintra. Addig, évente félretéve a pénzt, cca. 3,5 millió forintból összerakhatod, vagy 

10 év múlva a vásárlás pillanatában hitelként fölveheted, és az azt követő 20 év alatt 

24 millió forintból visszafizeted. Te melyiket választanád? 

 

Miért van az, hogy ha most azt mondom valakinek, hogy egy bizonyos eredményt havi 

40ezer forint megtakarításával el tudja érni, a legtöbbször elképed, hogy ennyi pénzt? 

ő képtelen erre! Aztán 10 év múlva a havi 180-200ezer forintos törlesztőrészletet 

viszont szinte gondolkodás nélkül bevállalja? 

 

Ez az egyik magyarázata annak, hogy két azonos jövedelmű ember közül az egyik 

meggazdagszik, a másik elszegényedik, és a gazdagnak egész életében 7* annyi 

pénze lesz, mint annak, aki mindig mindent hitelből finanszíroz.  

 

Aki ezekkel nem szembesül, az becsapja önmagát. Ha nem foglalkozik vele, ráadásul 

veszélyezteti azokat, akik számítanak rá, és akiket a legjobban szeret. 

 

A konkrét megvalósításhoz tudnod kell, hogy mit akarsz, és szívvel lélekkel kellesz 

hozzá!  

 

Képzeld el az életed  1 év múlva, 

   5 év múlva, 

   10 év múlva, 

   20 év múlva. 
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Milyen kép él Benned a jövődről? Mit szeretnél elérni? Mit szeretnél magadénak 

tudni, birtokolni? Tárgyat, tudást, érzelmet, családot, társas kapcsolatokat, állást, 

élményeket, embereket,…  

Írj le mindent! Az első lépést, a legnagyobbat már meg is tetted. Tudod, hogy ez a 

vagyontervezés alapja? 

 

Kevés kivételtől eltekintve a gazdagodás csodája nem következik be egy pillanat alatt.  

Ám a GONDOSKODÁS – ÖNGONDOSKODÁS vezérfonala mentén következetesen 

haladva a céljaid, álmaid valóra válnak. Mindent el kell követned, hogy a pénzügyeid 

biztonságosabbá váljanak, és elérhetővé tegyék kitűzött céljaidat. 

 

A vagyonteremtési stratégia lényege az, hogy hosszú távon, apránként teszi lehetővé a 

szükséges mértékű vagyon létrehozását a nők számára. Egy igazi nő mindig szeme 

előtt tartja a végcélt, elég, ha gyermeke, gyermekei, családja fényképére néz, s ez 

mindig elegendő erőt ad neki. 

 

Ráadásul a nők jobb befektetők. 

Az Egyesült Államokban számos női befektetési klub működik, melyeknek 1985 óta a 

teljesítményét is mérik, és rendszeresen összehasonlítják a férfi-klubok eredményével.  

Az azóta eltelt évek 70%-ában a nők értek el magasabb hozamokat. Hazánkban sajnos 

ilyen felmérések még nem készülnek. Használjuk ki ezt a képességünket is! 

 

 

A nagy utazás 

 

Egyáltalán nem utazunk háborús övezetbe. 

Elutaznál Indiába védőoltás nélkül? Elutaznál az Északi-sarkra nagyon-nagyon meleg 

ruha, sátor, hálózsák nélkül? Elutaznál a tengerparti nyaralásra strandpapucs és 

fürdőruha nélkül? 

 

Nem, ugye? Mindenre alaposan felkészülsz. 

 

Hova utazunk teljesen felkészületlenül?  A JÖVŐBE! 

És a jövő MINDENKIRE egyformán rácsattan. 

Ám nem mindegy, hogy van-e párnánk, milyen puha, és mekkora! 

 

 

Dusik Andrea 
https://linktr.ee/dusikandrea 

https://linktr.ee/dusikandrea

