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Pedagógus neve: Májerné Blanár Katalin 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 9. 

Téma: A családi költségvetés 

Dátum: 2020.04.06. 

 

Az előző foglalkozáson a felelősségteljes gazdálkodásról volt szó. A mai témánk is a 

gazdálkodással kapcsolatos, csak egy kicsit kézzelfoghatóbb.  

Ma a családi gazdálkodásról, azon belül a költségvetésről fogunk beszélni. 

A következő két kérdés köré építettem a foglalkozást: 

1. Mi a költségvetés, és hogyan készítsük el?  

2. Hogyan alakulhat a költségvetés egyenlege? 

 

1. A családi költségvetés olyan pénzügyi terv, amely egy háztartás adott időszak alatt keletkező 

bevételeit és kiadásait összegzi. Ha a bevételek meghaladják a kiadásokat, akkor megtakarítás 

(többlet) keletkezik, ha a kiadások nagyobbak a bevételeknél, akkor hiány jön létre. 

Ha a bevételekből és a kiadásokból el akarjuk készíteni a család költségvetését, akkor tudnunk 

kell azt is, hogy a jövedelem egyes elemei különböző időpontokban és eltérő rendszerességgel 

folyhatnak be a családi „kasszánkba”.  

Havonta érkezik például a munkabér, a nyugdíj, a családi pótlék, ezzel szemben például 

jutalomhoz, örökséghez és más bevételi elemekhez esetlegesen, rendszertelenül juthatunk csak. 

A havi adatok pontosak lehetnek, hiszen kevés váratlan esemény zavarhatja meg azokat, de ha 

hosszabb időszakra tervezünk, akkor nagyobb a bizonytalanság. Ez egyszerre bővíti a 

lehetőségeinket, ugyanakkor kockázatot, bizonytalanságot is hordoz, amit figyelembe kell 

vennünk kiadásaink tervezésekor. Mindig tervezzünk, és tegyünk félre a váratlan kiadásokra, 

hiszen például egy betegség miatti hosszabb munkaképtelenség is erősen kihathat a család 

bevételeire. 

A folytatásban egy családot hívok segítségül, mely által remélem könnyebb, érthetőbb lesz a 

téma feldolgozása. 

A Molnár család 

Molnárék egy nagyvároshoz közeli településen élnek, egy aprócska kerttel rendelkező, 

kétszobás családi házban kutyájukkal, Bodrival.  

Az édesapa, Molnár Jenő csoportvezető egy vállalatnál; felesége, Molnárné Kis Aranka 

asszisztens a helyi orvosi rendelőben. Kisebbik gyermekük, Évi 14 éves, és a következő 

tanévtől egy nagyvárosi középiskolában folytatja a tanulmányait; a nagyobbik, Peti 18 éves, a 

közeli gimnáziumban tanul, és az érettségi vizsgájára készül.  
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A család egy tizenhárom éves személygépkocsit használ, amivel Molnár apuka jár dolgozni, és 

a nagybevásárlásokat is azzal intézik. Molnár anyuka és Évi általában gyalog vagy a helyi 

busszal, míg Peti rendszerint kerékpárral közlekedik a városban. 

 

 

A családi kassza 

Az édesapa nettó, azaz kézhez kapott fizetése havonta 174 625 forint a két gyerek után 

járó adókedvezménnyel együtt. A 26 600 forintos családi pótlékot az édesanya kapja,  

fizetésének nettó összege 91 700 forint. Van egy garázsuk is, amit havi 25 000 forintért adnak 

bérbe. A munka mellett Molnár anyuka alkalmanként idősgondozást és gyerekfelügyeletet is 

vállal, ami havonta mintegy 13 000 forint többletbevételt jelent a családnak. 

Molnárék úgy döntöttek, hogy pontosan felmérik a család anyagi helyzetét, mivel Évi 

középiskolai tanulmányai miatt a havi rendszeres kiadásaik jelentősen növekednek majd. A 

diákbérlet és a hazautazási költségek 8 000 forint (viszont a korábbi közösségi buszbérletét nem 

kell már megvenni, ami eddig 3 200 forintba került), a kollégiumi ellátás díja 18 000 forint lesz. 

A mosogatógép utolsó részletét a múlt hónapban törlesztették, viszont Évi zsebpénzét vélhetően 

12 000 forintra kell emelni, hogy a váratlan iskolai programokra is legyen forrás. 

A család kiadásai és bevételei 

1  Számoljátok ki, hogy mekkora a család bevételeinek és kiadásainak összege és egyenlege! 

2  Összesítsétek a szövegből Évi középiskolai továbbtanulásával járó többletkiadásokat! 

3  Állapítsátok meg, marad-e a családnak elegendő pénze Évi többletkiadásaira! Mit javasoltok 

a családnak?  
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Jó, ha tudjátok!  

A családi költségvetés készítésének legfontosabb lépése tehát, hogy összevessük a havi 

bevételeket és kiadásokat. Először érdemes átgondolni, mennyi bevétele van a háztartásnak 

havonta, és ezek milyen forrásból milyen rendszerességgel folynak be.  

Ezt követően vegyük számba a háztartás kiadási oldalát (például rezsiköltség, fogyasztási 

cikkek, iskoláztatás, ingatlannal, gépjárműfenntartással kapcsolatos költségek, 

törlesztőrészletek stb.).  

Tegyünk félre rendszeresen a váratlan, nem tervezett kiadásokra és az ajándékozásra 

(karácsony, születésnap) is.  

Ezt követően vonjuk ki az összes havi bevételből az összes havi kiadást. Ha az eredmény 

pozitív, akkor a családi költségvetés többletet mutat, így hosszú távon is egyensúlyban tartható. 
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Térjünk át a foglalkozás második kérdésére! 

 

2. Hogyan alakulhat a költségvetés egyenlege? 

Molnár anyu örül, mert eddig jól gazdálkodtak a jövedelmükkel, hiszen összegyűjtöttek közel 

egy hónapnyi bevételnek megfelelő tartalékot, 300 000 forintot. Évi továbbtanulása miatt ez a 

tartalék azonban könnyen elolvadhat, így anyu elhatározza, hogy kiadási tervet készít. 

A terv alapján kiderült, hogy az eddigi rendszeres kiadásokhoz képest a következő események 

befolyásolják a havi költségvetésüket:  

–  Évi kollégiumba megy, ahol a kollégiumi ellátás díja 18 000 Ft, de így az iskolai ebédköltség 

5 000 Ft-tal csökken; 

 – apunak a következő hónapban be kell fizetnie a féléves gépjárműadót, ami 10 000 Ft; 

 –  Peti szalagavató báljának első részlete 10 000 Ft; 

 – nem kell több törlesztőrészletet fizetni a mosogatógép után;  

– a közlekedési költségeknél Évi kiadásai összességében nőnek (+8 000 Ft, –3 200 Ft); 

 – anyu lemond a 4 700 forintos helyi buszbérletről (– 4 700 Ft), és inkább kerékpárral jár. 

 

4.  Készítsétek el ti is a Molnár család kiadási tervét az új információk figyelembevételével!    

Ehhez segítséget nyújt az alábbi táblázat. 

 

5.  Állapítsátok meg, milyen hatással vannak az egyes események a család költségvetésére! 

 

6.  Tegyetek javaslatot, hogyan lehetne a megnövekedett kiadásokat úgy fedezni, hogy a 

megtakarításuk ne csökkenjen! 

 

7.  Mit gondoltok, miért lehet hasznos bevásárlólistát készíteni boltba indulás előtt? 
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Ahogy egy vállalat számára is fontos, hogy bevételeiből képes legyen fedezni a kiadásait, úgy 

a családi költségvetésben is fontos, hogy a bevételek és a kiadások egyensúlyban legyenek.  

Ha a bevételek meghaladják a kiadásokat, akkor megtakarítás (többlet) keletkezik, ha pedig a 

kiadások nagyobbak a bevételeknél, akkor hiány jön létre.  

Amíg az egyenleg pozitív, nincs gond, problémát az okoz, ha negatív! 

Gyakran előfordul, hogy a háztartások nem tudják jól beosztani a jövedelmüket, azaz 

túlköltekeznek.  
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 A hiány lefaragását érdemes a költségek mérséklésével kezdeni, és ezt követően megvizsgálni 

a bevételek növelésének lehetőségeit.  

Akkor nézzük még egyszer és röviden! 

Mi a költségvetés, és hogyan készítsük el?  

A családi költségvetés olyan pénzügyi terv, amely egy háztartás adott időszak (például hónap 

vagy év) alatt keletkező bevételeit és kiadásait összegzi. A családi költségvetés készítésének 

legfontosabb lépése, hogy összevessük a havi bevételeket és kiadásokat. Tegyünk félre 

váratlanul felmerülő kiadásokra! 

Hogyan alakulhat a költségvetés egyenlege?  

Ha a bevételek meghaladják a kiadásokat, akkor megtakarítás (többlet) keletkezik, ha a 

kiadások nagyobbak a bevételeknél, akkor hiány jön létre. A háztartásokra is igaz, hogy 

hosszabb távon a kiadásaik nem haladhatják meg bevételeiket.                                                           

Csak addig nyújtózkodhatunk, ameddig a takarónk ér!  

 

Bízom benne, hogy nem fáradtatok el. Remélem sikerült egy kicsit szórakoztatóra, könnyedre 

venni a téma feldolgozását. 

A kérdésekre a választ a következő csoportfoglalkozásig küldjétek el! 

 

Mivel legközelebb csak április 20.-án találkozunk, azaz két hét múlva, lenne még egy feladat 

számotokra, amit lentebb találtok. Kérlek, olvassátok el, és készítsétek el! Ismerve a 

kreativitásotokat nem fog problémát okozni. Ennek a feladatnak a megoldását április 10-ig 

legyetek szívesek elküldeni az én címemre, vagy a Messenger csoportba. 

 

Jó munkát és kellemes időtöltést kívánok! 

 

 

 

 

 

 

 

Felhasznált forrás: Merényi Zsuzsanna - Vasné Botár Ágnes - Fritz Sepúlveda Pablo Arnoldo: 

Iránytű a pénzügyekhez, Kiadja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft., Budapest, 2017. 
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JOBB VELED A VILÁG! 

 

„Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi, hogy mások is élnek a földön őkívüle, 

és amit tesz, úgy teszi, hogy nemcsak magára gondol, hanem másokra is.” 

                                                                                              /Szabó Magda/ 

 

Amikor a Föld minden pontján pusztít a vírus, amikor kifordult a világ a négy sarkából, amikor 

a világ válságban van mind egészségügyileg, mind gazdaságilag, akkor van igazán nagy 

szükség pozitív hozzáállásra! 

Ebben a megváltozott helyzetben is meg kell találnunk az örömöt, a szépet! 

Mosolyt kell varázsolnunk magunk és mások arcára, szebbé, jobbá kell tenni magunk és mások 

napjait! 

Ahhoz, hogy túléljük a bezártságot, és általa a vírust, szükségünk van pozitív érzelmekre, apró 

örömökre. Szükségünk van egymásra! 

Arra szeretnélek most kérni benneteket, hogy üzenjetek a világnak, tudassátok, hogy Ti is 

vagytok, rátok is számíthatnak, Ti is szebbé, jobbá tudjátok tenni mások életét, azaz jobb 

veletek a világ. 

Szavakkal vagy szavak nélkül közvetítsetek egy kis jóságot, szeretetet! 

Készítsetek olyan üzenetet, amellyel bátoríthatjátok társaitokat, ismerőseiteket, vagy épp 

ismeretlen embereket! Akiknek szerető, együtt érző gondolataitok jó pillanatot, örömöt, 

bátorságot, kitartást, szeretetet üzen. 

Kérlek, üzenjetek a világnak, mert higgyétek el, jobb veletek a világ! 

JOBB VELED A VILÁG!  

 

 

 


