
Szorultabb időszakban gyakran feltesszük magunknak a kérdést: 
"Hogyan tudnék egy kis extra pénzhez jutni?". Szerencsére ennek 
rengeteg módja van. Van, amelyik lassabban, de van, amelyik egész 
gyorsan is segíthet. Így összeszedtem Neked 75 olyan ötletet, melyekkel 
azonnal elkezdhetsz pluszpénzt gyűjteni. Nem ígérem, hogy ezek a 
tippek gazdaggá tesznek és egy főállást sem biztos, hogy kiválthatsz 
velük, de kiválóan alkalmasak arra, hogy kiegészítsd a családi kasszát. 
Nos, lássuk:



Tervezz ékszereket.
Alkosd meg és add el. Kis kézügyességgel gyönyörű 
darabokat lehet készíteni. Az ilyenekkel be lehet jutni 
kézműves vásárokra is, így nem Neked kell összeszedned a 
vevőket, hanem ők találnak meg Téged.

1.

http://wamp.hu/hu

Gyűjts alumíniumot és egyéb fémeket, majd add el 
őket, mert a fém újrahasznosítható.
Nem csak vasat lehet eladni. Az csak a legolcsóbb. 
Alumíniumért, rézért már jóval többet fizetnek 
(pl. 1 kg sörösdoboz 175 forintot ér). Van bármi ilyen a 
háztartásodban? Nos, akkor irány a legközelebbi átvevőhely.

2.

Tedd azt, amit a munkahelyeden, csak 
szabadúszóként.
Vállalj másodállást olyan témában, amit szeretsz vagy plusz 
munkát arra, amiben jó vagy! Például webmester vagy? 
Vállalj a munkaidőd utánra is ezzel kapcsolatos munkákat.

3.

Takarítsd ki a házat, autót, stb. 
Talán el sem hiszed, hogy mennyi pénz bujkál a 
szekrényekben, fiókokban, vagy az ülőpárnák alatt. 
Mindenkivel előfordul, hogy benn marad egy-egy ezres a 
farmer hátsó zsebében, vagy egy utazás után a táska 
eldugott rekeszében. Nézz körül és szedd össze mind! Én 
például most költözéskor, több mint 7 000 forint aprót 
szedtem össze.

4.

Váltsd be a valutákat.
Egy külföldi útból mindig jön haza megmaradt valuta is. 
Ezeket az eurókat, dollárokat váltsuk vissza. Tipikus, hogy 
míg a papírpénzt igen, a fém aprókat már nem váltjuk be. 
Pedig a bankok megvásárolják az aprót is! Irány a 
legközelebbi bank.

5.

Sétáltass kutyákat!
Nyugaton ez egy külön foglalkozás, itthon viszont még 
gyerekcipőben jár. Ez viszont nem akadálya, hogy ilyen 
szolgáltatást kínálj. Ragaszd ki a házadban, hogy hívjanak és 
már sétáltathatod is a kedvencüket. Kísérletezz az árakkal, 
de tanácsolom, hogy 500 forintnál ne legyen több egy óra 
séta. Ez neked is jót fog tenni és a gazdinak is megfizethető!

6.

http://goo.gl/x2aoy



Zálogosíts  valamit.
Régi megoldás arra, ha azonnal szükségünk van pénzre. Ma 
már nemcsak ékszereket, hanem laptopot, autót, bármit 
lehet zálogosítani.

8.

http://www.meska.hu/
http://www.etsy.com/

Bébiszitterkedj!
Hasonlóan az előzőhöz, ennek is nyugaton van nagy múltja, 
de már nálunk is elterjedőben van, hiszen mindig vannak 
elfoglalt szülők. Itt a legfontosabb a bizalom, hiszen arra 
kéred az embereket, hogy a gyereküket bízzák rád. 
Fényképes hirdetést tegyél ki, minden szülőtől kérj majd 
ajánlást és ezeket használd fel a hirdetéseidben. Ahhoz hogy 
megismerjenek, kínálj első alkalommal ingyen felügyeletet.

7.

Nyiss egy standot a bolhapiacon.
Zuglóban például a szombati piacon egy hely csak 5 000 
forint körül mozog. Nézd meg, hogy mi az amit nem 
kínálnak, és azt áruld te szombatonként. Egy napot 
mindenképp érdemes kipróbálni.

9.

Add el a felesleges holmikat Vaterán.
El sem tudod képzelni, hogy mennyi pénz lapul a polcaidon. 
Add el ezeket, és még helyből is több lesz. Tiszta haszon.

10.

Van kézügyességed?
Alkoss és add el online kézműves oldalakon (itthon pl. 
Meska). Tudsz varrni? Varrj divatos táskákat, pénztárcákat. 
Gyönyörű terítőket horgolsz, vagy sálakat kötsz? A fontos 
csak az, hogy trendi legyen. Szerezz inspirációkat az 
internetet böngészve és valósítsd is meg.

11.

Gyűjtsd az áruházak matricáit és add el a teljes 
matricafüzetet Vaterán.
Igen, az emberek vesznek ilyeneket. Az én testvérem például 
a Tescos késeket vette úgy, hogy nem maga gyűjtötte össze a 
matricákat, hanem megvette matricafüzettel együtt az 
interneten.

12.

Vegyél részt online felméréseken.
Ha nagy oldalakon veszel részt ilyen felmérésekben, 
nyerhetsz vele (pl. Kutatócentrum), vagy akár fizetnek is érte 
(pl. GlobalTestMarket). Én is ezen az oldalon gyűjtöttem 50 
dollárt.

13.
http://goo.gl/XT5WB



Adj bérbe egy szobát a lakásodban.
Remek fix havi bevétel tud lenni. Válogass a jelentkezőkből 
és add ki a kisszobát. Már csak a rezsi elfelezése is rengeteg 
pénzt szabadít fel!

15.

Mi például 400 forintot 
fizetünk egy spórolós cikkért.
Küldj nekünk levelet a 
duhosmokus@gmail.com-ra.

Gereblyézz falevelet / lapátolj havat / nyírj füvet / 
tisztíts ereszcsatornát mások számára.
Dobj be a közvetlen környék (max. 5x5 sarok) házaihoz 
szórólapot, hogy ezeket a problémákat leveszed a vállukról. 
Mindig add az első munkádat ingyen, hogy 
megismerhessenek. Minden hónapban legalább kétszer 
szórd körbe a zónádat. Azt hiszed, az emberek nem fizetnek 
ilyenért? Én is fizettem már! A szemben lakó nyugdíjas néni 
is hetente nyíratja a füvét.

14.

Indíts blogot, és hirdetési felületnek állítsd be a 
Google AdSense-t.
Van valami hobbid, szenvedélyed? Blogolj róla. Szedj össze 
egy helyre minden hírt ezzel kapcsolatban, hiszen ha te 
kíváncsi vagy rá, akkor biztosan mások is. A reklámbevétel 
pedig jól jön kiegészítő jövedelemként. Két dologra figyelj. 
Blogolni csakis következetesen lehet, tehát döntsd el, hogy 
milyen időközönként írsz cikket és azt tartsd is be. Érdemes 
legalább heti minimum kétszer. A másik fontos dolog, hogy a 
blog nem sprint, hanem maraton. Ne veszítsd el a kedved 
már az elején, legyél kitartó!

16.

 Írj cikkeket pénzért különböző blogoknak.
Külföldön ennek is nagy piaca van már, itthon pedig még ez 
is gyerekcipőben jár. Ha jól tudsz írni, keress blogokat, ahol 
nemcsak hobbiból űzik a blogolást, hanem feltételezhető, 
hogy már pénzt is keresnek vele és ajánld fel a segítséget. 
Kezdetnek írj egy cikket, ami pont az ő blogjukra való, és add 
nekik, hogy sajátjaként lehozhassák. Ha tetszik nekik, a 
következőért már fizetni is fognak.

17.

 Ha épp hajvágásra készülsz, add el a hajad.
IInterneten és az utcán is rengeteg olyan fodrászatot 
találhatsz, ahol fizetnek a hosszú, egészséges hajadért. 
Parókát készítenek belőle vagy hajbeültetéshez használják, 
így nem is keveset adnak cserébe. Egy 30 centiméteres 
hajért 10 000 forintot is kaphatsz.

18.



Palántázz növényeket és add el töredékéért, mint 
amennyiért a kertészetek adják.
Palántázni csak idő kérdése, nem egy rakétatudomány. Ha 
van helyed, akkor palántázz és add csoportosan, egy másféle 
ajándék palántával. Ezeket könnyedén el tudod adni például 
a hétvégi piacokon.

20.

Add el a spermádat!
A spermabankok egy egészségügyi vizsgálat után fizetnek a 
spermádért, ha megfelelsz a feltételeknek.

19.

Mondj le olyan szolgáltatásokat, amik nem 
kellenek. 
Újság, színházbérlet, takarítás, mobilnet, fizetett parkoló, 
stb. Nézd meg, mi az, amire nincs is igazán szükséged vagy 
amit mellőzni tudnál a kiadásaidból.

21.

Spórolj agresszívan energiát és vizet.
Az alacsonyabb számlákkal extra pénzt tudsz felszabadítani. 
Fogmosás közben zárd el a csapot, éjjelre kapcsolj le 
mindent, locsolj esővízzel, használj gyertyát, stb.

22.

Vidd vissza az üvegeket.
Rekeszeket, hordókat, gázpalackot... Van, ahol nemcsak 
betétdíjas üvegeket vesznek vissza, hanem az 
újrahasznosítás jegyében pl. a Tesco 5 forintot ad egy 
PET-palackért (levásárolható).

23.

Taníts valamit.
Értesz valamihez? Tudsz hegedülni? Főzésben verhetetlen 
vagy? Taníts meg rá másokat is! Tarts magánórákat!

24.

Tudsz varrni?
Legyél te a ház varrónője, aki cipzárt cserél, megjavítja, 
méretre igazítja a lakók ruháit. Tedd ki máris az ajánlatodat a 
hirdetőtáblára a házban. Ne feledd! Az elsőt itt is vállald 
ingyen.

25.

Segíts az időseknek.
Ajánlj bevásárlást, kísérd el őket találkozóikra, intézd el 
hivatalos ügyeiket, pár száz forintért cserébe.

26.

Ajánlj ezermester szolgáltatást.
Kösd be te a házban, a környéken az összes mosógépet. 
Hívjanak téged, ha valami férfimunka van az otthonukban.

27.



Gyűjtsd a tintapatronokat.
Kérd el a barátaidtól, munkatársaidtól is. Ha tudod, akkor a 
munkahelyedről is hozd el. Ezek az üres patronok veszélyes 
hulladéknak minősülnek, így nem szabad kidobni, azonban 
vannak helyek, ahol azonnal készpénzért megvásárolják 
tőled. A kiürült patronokat újratöltik és eladják.

28.

Moss autókat.
Lakótelepeken lehet a legéletképesebb az ötlet. Vállald el, 
hogy a lakók autóit lemosod 800 forintért úgy, hogy semmi 
dolga nem lesz vele. Még le sem kell jönnie és extra pénzért 
még belül is kipucolod. Ilyenkor hagyd nála valamilyen 
személyes iratodat, hogy biztos legyen benne, hogy nem 
lógsz meg az autóval. Tudod, az elsőt ingyen adjuk! 

29.

Fürdesd a környék kutyáit.
Nincs is kiábrándítóbb egy büdös házikedvencnél. Segíts 
másoknak, kapd fel a kutyáikat és vidd őket vissza tisztán és 
illatosan.

30.

Add el a lakók holmijait helyettük.
Sokakat az tart vissza a Vaterázástól, hogy sok vele a macera. 
Fotózni, szövegezni, feltölteni, kérdésekre válaszolni, 
csomagolni, postázni vagy személyesen átadni. Tedd ki a 
házban, hogy csak dobálják be egy dobozba a lakásból 
azokat a cuccokat, amiket szívesen pénzre cserélnének. Kérj 
10% jutalékot a szolgálataidért, így érdekelt leszel, hogy a 
lehető legdrágábban adj el mindent. Ígérd meg, hogy 30 nap 
múlva hozod a pénzüket és mindent, ami esetleg nem ment 
el.

31.

Taníts gyerekeket.
Jó voltál matekból vagy irodalomból? Vállalj magántanítást. 
Általános iskolai tananyag senkit sem izzaszt meg.

32.

Vállalj fogyókúra-tanácsadást.
A bulvárlapok 3. legnépszerűbb témája a fogyás. Ha túl vagy 
egy nagy fogyáson és már mindent tudsz a témában, akkor 
vállalj személyes tanácsadást.

33.

Add kölcsön az eszközeidet.
Amit már megvettél, azt add bérbe a házban lakóknak, vagy 
a környéken élőknek (ezért ne vásárolj, hiszen pont hogy 
pénzt akarsz felszabadítani :)). Ha csak egy képet akarnak 
felrakni a falra, ne vegyenek fúrót, add kölcsön nekik a 
Tiedet 400 forintért egy napra. Van magasnyomású mosód? 
Add kölcsön azt is! Nézz körül, mik azok, amiket ritkán 
használnak az emberek, de megvenni túl drága lenne. Na, 
azok mind bérbeadásra alkalmasak.

34.



Vállalj szállítást.
Van autód? Vállald el a lakók furikáztatását taxi helyett. Ki 
kell vinni a szomszédot a reptérre vagy a vasútállomásra? 
Vállald, hogy Te jóval olcsóbban elviszed, mint a reptéri 
transzfert szolgáltató cégek.

35.

Vidd el a szomszéd gyerekét is.
A környéken lakik a gyerkőcöd iskolatársa? Az autódban ő is 
elfér. Álljatok össze és próbáljátok ki, hogy egy hónapon 
keresztül ő veszi fel reggelente a te gyerekedet, aztán váltás. 
Egyrészt megfelezitek az ezzel járó benzinköltséget, 
másrészt időt spóroltok, nem beszélve a környezet 
megóvásáról és még a gyerekek is jól járnak, hisz addig is 
szocializálódnak.

36.

Keress pénzt a hobbiddal
Fotózz esküvőkön vagy családi eseményeken, profi fotós 
helyett jóval olcsóbban. Süss tortákat szülinapokra 
kevesebbért, mint a cukrászdák. A házban valaki vendéget 
fogad és nincs kedve vagy ideje főzni, te viszont szívesen 
elkészítenéd? Hívjon téged, hogy elkészítsd a menüt.

37.

Ebédeltesd a környék időseit
Te pénzt keresel vele, nekik pedig nem kell főzniük, ráadásul 
olcsóbban ebédelhetnek, mintha rendelnének. A magány 
ellen is mindenképp gyógyító, hiszen nálad nemcsak finom 
ebédet kapnak, hanem jó társaságban fogyaszthatják el, 
amit főztél nekik. Nem pedig egyedül, az üres lakásban.

38.

Szerezz pénzt a készségeiddel
Ha valamiben jó vagy, akkor járj versenyekre. Ilyen helyeken 
mindig vannak fődíjak, illetve kisebb, de akár szintén értékes 
díjak, ami mindig jól jön. ;)

39.

Cserélj olajat az autókban.
10 000 kilométerenként fontos, hogy cserélve legyen az olaj, 
a motor egészsége érdekében. Ezt a szomszédjaid is tudják? 
Tájékoztasd őket és cseréld le nekik olcsóbban, mint a 
szerelő. Ráadásul ott a ház előtt. Reggel pedig már új olajjal 
indul. Gondolj bele, mennyi egyedülálló nő vagy elfoglalt, 
rohanó üzletember lakik a környékeden.

40.

Segíts a költözésekben.
Ha teherautód nincs is, csomagolni, szortírozni, dobozolni és 
pakolni még mindig tudsz. Segíts egy kis apróért cserébe.

41.

Takaríts.
Vállalj takarítást a környékeden, sokaknak nagy segítség. 
Ablakpucolás, csempemosás vagy szőnyegtisztítás 
mind-mind olyan, amit szívesen kiad az ember a kezéből pár 
száz forintért.

42.



Ha van nyaralód, add ki.
Túléled, ha nem te vagy ott főszezonban. Neked ott az egész 
év. Más viszont fizetne érte. Hogy mennyit ér? Annyit, 
amennyit adnak érte. Gondolkodj így. A lényeg, hogy pénzt 
kapsz érte!

43.

Szokj le a cigarettáról/alkoholról!
Vagy legalább mérsékeld. Rengeteg pénzed megy el rá, csak 
elsiklasz felette. Számold ki, mennyit nyernél vele már akkor 
is, ha csak feleznéd az adagot.

44.

Legyél szendvicsember. 
Keress fel helyi étkezdéket, kis pizzériákat, akár közértet, 
hogy hétvégente fagyinak, vagy pizzának öltözöl (terméktől 
függően) és becsalod az embereket a boltjukba. Régen nagy 
divat volt és működött, működhet most is. Vállalj egy 
hétvégét ingyen, hogy lássátok, hogy megy.

45.

Legyél próbavásárló.
Vannak cégek, akik azért fizetnek neked, hogy egy adott 
boltban vásárolj és utána válaszolj a kérdéseikre. Esténként, 
hétvégente remek időtöltés lehet.

46.

Használd a saját bankod ATM-jét. 
Nem is hinnéd, milyen sokba kerül, amikor idegen bank 
automatáit használod. Oldd meg, hogy mindig, csakis a 
sajátodéból vegyél ki pénzt.

47.

Tervezz arculatot.
Ha jó vagy grafikai tervezésekben, akkor vállalj 
szabadúszóként vagy mellékállásban arculati tervezéseket. 
Legyél bevállalós és menj elébe a munkának. Készíts egy 
kisebb munkát, küldd el, hogy ezt nekik tervezted, mert 
szerinted ez fejezi ki leginkább azt, amit csinálnak és 
megtarthatják bármennyiért, amennyit nekik megér.

48.

Van beváltatlan ajándékkártyát? 
Add el névérték alatt.

49.

http://goo.gl/JFgdG

Írj egy könyvet.
Valami témában már profi vagy? Írj könyvet és add el neten. 
Ma már nem kell kiadó hozzá, elég simán e-bookként 
letöltésre kínálni.

50.

http://goo.gl/n0EtP

Takaríts természetes anyagokkal.
Boltban vásárolt tisztítószerek helyett csak nyisd ki a 
konyhaszekrényt és takaríts az ott található olcsó 
anyagokkal. 

51.



Alkudj!
Ha hiszed, ha nem, rengeteg helyen működik (és nemcsak 
piacokon). Ha kis üzletben jársz, jó eséllyel sokszor a 
tulajdonos áll a pult mögött, aki megteheti, hogy olcsóbban 
adja neked el a polcon heverő terméket, ami hetek óta ott 
áll, te pedig meg akarod venni, csak kevesebbért. Egy próbát 
megér! 

52.

Vásárolj kevesebbet.
Komolyan. Bármilyen triviálisnak is tűnik, mégsem figyel rá 
eléggé az, akinek szüksége lenne a takarékoskodásra. Ez a 
legjobb módja annak, hogy a leggyorsabban pénzt 
spóroljunk. 

53.

Ne pazarolj!
Használj fel mindent 100%-ban és használj ki mindent 
100%-osan. Ha eddig nem gondoltad volna pl., hogy egy 
kicsavart citrom tökéletesen működik mosogatószivacsként, 
ezentúl mindig jusson eszedbe.

54.

Legyél divatdiktátor.
Remekül értesz a divathoz, stílusosan tudsz öltözködni és ezt 
mások is gyakran megdicsérik? Akkor te tökéletes vagy 
öltözködési tanácsadónak. Nagyon sokan nem tudják, mi az, 
ami előnyös lenne nekik, ezt biztosan te is látod! Nos, itt az 
ideje, hogy ezek az emberek felbéreljenek téged és elmenj 
velük ruhát vásárolni, vagy segíts nekik összeilleszteni a már 
meglévő darabjaikat, kiegészítőkkel feldobni a ruhatárukat, 
stb.

55.

Válts online tv-újságra.
Ne költs papír alapú műsorajánlóra, amikor azt ingyen és 
ráadásul jóval szórakoztatóbb és teljesebb módon 
megkaphatod a neten.

56.

Ha van garázsod, akkor add ki.
Művészeknek, zenészeknek remek és kedvezőbb alternatíva 
tud lenni a drága stúdiókkal szemben.

57.

Készíts házi kozmetikai szereket.
Nem is hinnéd, hogy fillérekből előállíthatod az egyébként 
több ezer forintba kerülő termékeket, ha tudod, miket keverj 
össze. És még egészségesek is! 

58.

http://goo.gl/N6kX6

http://goo.gl/CC7a8

http://goo.gl/bnen2

Kérj fizetésemelést.
Ezt sosem árt megkérdezni, mert még ebben a gazdasági 
helyzetben is lehet, hogy fizetnek neked többet, ha elég 
értékes munkaerő vagy. Ha pedig nem, akkor válj azzá! :)

59.



Készíts ajándékokat.
A saját készítésű ajándék az ajándékozottnak mindennél 
értékesebb lehet, neked mégis fillérekbe kerülhet csak. 
Hihetetlen profi dolgokat lehet készíteni pl. “hulladékokból”. 
PET-palackból, sérült DVD lemezből, tojástartóból, 
tejesdobozból, stb. 

60.

Legyél biciklis futár!
Ha egyébként is imádsz bringázni, vállalj munka után esti 
futárkodást, akár kisegítőként pizzériákban vagy házhoz 
szállítós cégeknél, akár adj fel hirdetést Te magad. Nézz 
körül, lehetőség mindig van.

61.

Rendezz garázsvásárt.
Még helypénzt sem kell fizetned ahhoz, hogy eladhasd az 
otthon összegyűlt felesleges holmikat. Csak hirdess meg egy 
garázsvásárt, szólj barátoknak, ismerősöknek is és pakolj ki a 
ház elé. Ennyire egyszerű. Ha még nem láttál ilyet, először 
tájékozódj!

62.

Legyél személyi edző!
Gyakran csak a megerősítés és támogatás hiányzik a 
másiknak. Ha te már végigmentél ezen az úton, van 
tapasztalatod és biztos vagy a tudásodban, add át másoknak 
is. Keress sportolni vágyókat! Vidd el az edzőterembe és 
vezesd be az edzés rejtelmeibe. Mutasd meg neki, hogyan 
kell használni a gépeket, hogy milyen testtartás mellett 
biztonságos, adj tippeket a gyakoriságra és időtartamra, 
tanítsd meg mindenre, amit te már tudsz.

63.

Locsolj, etess!
Írd ki, hogy amíg a lakók elmennek nyaralni, addig te 
meglocsolod a virágaikat, vagy megeteted a házi 
kedvenceiket.

64.

Add el a DVD-ket.
Elavult technológia, ráadásul nagyon sérülékeny is. Addig 
szállj ki belőle, amíg még találsz a neten bárkit, aki pénzt ad 
érte.

65.

http://goo.gl/qY9q3

Vigyél ebédet magaddal a munkahelyedre.
Az előre csomagolt ebéddel rengeteg pénzt tudsz 
felszabadítani. Még csak nem is kell minden nap főznöd. A 
heti ebédet már hétvégén leadagolhatod, így előző nap csak 
ki kell venned a fagyasztóból.

66.

http://goo.gl/exmKB



Vegyél jegyeket.
Az esemény előtt pár héttel pedig add el drágábban. A 
Nemzeti Színházba például 1 évre előre eladták a jegyet arra 
a darabra, amit meg szeretnék nézni. Triplaannyit is fizetnék, 
hogy a most péntekire bejuthassak.

67.

Mondd le a felesleges biztosításokat.
Mérlegeld, hogy valóban olyan nagy -e a kockázata annak, 
amire a biztosítást kötötted. Kérd a biztosítási ügynököd 
segítségét.

68.

Ne újítsd meg a tagságaidat.
Edzőtermi tagság, klubtagság vagy videotéka tagság? Amikor 
lejár, ne újítsd meg. Amíg helyre nem állsz anyagilag, fuss a 
ház körül ingyen és olvass filmnézés helyett, ha épp nincs 
semmi a tv-ben.

69.

Komponálj zenéket.
Számos oldalon el tudod adni. Egyszer megcsinálod és 
többet nincs vele dolgod. Személyesen ismerek olyat, aki 
havi több, mint 10 000 forint keres így a zenéivel.

70.

Add el a képeidet.
Ha szeretsz fotózni és jó vagy benne, akkor minden képedet 
töltsd fel a stock fotó oldalakra. Én is vásároltam már ilyen 
helyeken képeket.

71.

Ha van üres telked, hasznosítsd.
Ültesd be kínai náddal (ez egy igénytelen energianövény, 
amit csak évente egyszer le kell kaszálni), vagy alakíts ki 
fizető parkolót. Ha lakótelep közelében van, akkor parcellázd 
fel 4 négyzetméteres kis kertecskékre és add bérbe a 
lakóknak, hogy ott kertészkedhessenek, termelhessenek 
saját zöldségeket.

72.

Vállalj mosást, vasalást.
Gondolj bele, mennyi agglegény lakik a házadban! Vállalj 
havi előfizetésben korlátlan mosást. Azaz csak beadja a 
ruháit, te meg tisztán, vasalva visszaadod. Adj 
próbahónapot, hogy lássa, bőven megéri, hogy nem neki 
kell a géppel, színekkel, teregetéssel, vasalással bíbelődnie. 
A korlátlan mosástól meg ne félj. Senki sem hord kétszer 
annyi ruhát csak azért, mert mennyiségtől függetlenül 
mossák neki.

73.

 http://audiojungle.net/

Válts egy kategóriával kisebbre.
Add el az autód, telefonod, laptopod és vegyél egy 
kategóriával olcsóbbat.

74.



Add ki a házad.
Ha olyan környéken laksz, ahol szezonális, de nagy 
rendezvény, esemény vagy akár autóverseny van, akkor add 
ki erre az időszakra a házad, az egyik szobád, a kerti lakot, 
vagy csak egy kanapét. Te pedig húzd meg magad egy 
barátodnál. 1 hét nem a világ. :)

75.

Olvasd rendszeresen a Spórolós mókus blogot
Ne maradj le egy tippről sem.

Látogasd a blogot:
http://sporolok.blog.hu

Kövesd facebookon:
https://www.facebook.com/duhosmokus

Figyeld twitteren:
https://twitter.com/duhosmokus

Vedd fel g+ köreidbe:
https://plus.google.com/106767734897030510655

Nézd a képeit pinteresten:
http://pinterest.com/duhosmokus/

Vedd fel rss hírcsatornádba:
http://feeds.feedburner.com/sporolok

De a legfontosabb:
Legyen mindig nálad egy makk, arra az esetre, ha összefutnál 
egy mókussal.
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