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csalad-kizoldul 

 

A téma felvezetése: 

A tavalyi és az idei év mindannyiunk életét megváltoztatta valamilyen módon. Pillanatok alatt 

kellett lemondanunk megszokott életmódunkról, félre kellett tennünk szokásainkat. A járvány 

utáni időkre gondolva át kell formálnunk szemléletünket, egyrészt a környezetünk, másrészt a 

pénztárcánk védelmében. A család a fenntartható fejlődés záloga, egy olyan fenntartható 

közösség, amely fel tud készülni a kihívásokra, ezért fontos, hogy beszéljünk egy zöld 

szemléletű családi költségvetésről.  

 

Problémafelvetés:  

Mi a költségvetés, és hogyan készítsük el?  

 

Ezekre a kérdésekre választ kaptok a következő kisfilmből: 

https://www.youtube.com/watch?v=2ozZgiGg8Ac 

 

Ellenőrizd tudásodat A CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉS Google űrlap kitöltésével! 

A link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRxo6CMdYIeJMhpOc_sA7rKosxpXWqdpste

CO1yJK3yD2Teg/viewform?usp=sf_link 

 

A fenntartható fejlődés és körkörös gazdaság fogalmát megismerheted A FENNTARTHATÓ 

FEJLŐDÉS JELENTŐSÉGE című képgyűjtemény segítségével. 

 

Nézzünk néhány példát, hogyan érvényesülhet a gyakorlatban a fenntarthatóság? 

 Ha a kinyúlt pólót használjuk portörlésre vagy felmosásra, máris kevesebb lesz a 

kiadásunk. 

 Megmaradt egy adag pörkölt? Csináljunk belőle húsos palacsintát, máris rövidebb a 

bevásárló lista! 

 Az autógyártásból visszamaradó fémszerkezetek a következő gyártási folyamatban 

újrahasznosíthatóak. Máris kevesebb nyersanyag kell! 

 

 

A fenntarthatóság fogalmának könnyen érthető magyarázatát az I. számú mellékletben 

tanulmányozhatod. 
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PROJEKTLEÍRÁS: 

 

Családi költségvetés készítése zöld szemléletben: 
 

Készítsetek infografikát egy zöld szemléletű családi költségvetésről. Minden csoport a Szabó 

család tagjaiként vesz részt a projektben, egy családi kupaktanácsot modellez. Egy családtagot 

szimbolizálva általatok készített infografikán mutassátok meg a többi „családtagnak”, hogyan 

tudtok zölden hozzájárulni a családi költségvetéshez. 

 

Az infografika elkészítéséhez alkalmazható alkalmazások (easel.ly, genial.ly, piktochart, canva 

stb.) 

Javaslat: az easel.ly használata, mert az easel.ly egy egyszerű infografika készítő program, 

amely bármilyen információ megjelenítését lehetővé teszi. 

 

Példa egy kész infografikára: III. melléklet 

 

Az infografika helyett készíthettek plakátot ugyanezekkel a feltételekkel! Készüljön plakát 

kartonpapírra, bármilyen technikával (festés, rajzolás, ragasztás stb.)! 

Egyénileg vagy csoportos megbeszélés alapján válasszatok egy szerepkört (5 családtag: apa, 

anya, nagyfiú, kislány, nagymama). 

 

II. számú melléklet: a szerepkörök leírása. 

 

A Ti feladatotok: 

A 2020-asCovid-19 járvány teljesen felülírta a Szabó család mindennapjait. A karantén és a 

lassuló gazdaság miatt a helyi könyvesbolt kénytelen volt lehúzni a rolót. Ezért Szabó anyuka 

jelenleg munkanélküli. De nem adja fel, jelenleg is állásinterjúkra jár. Viszont az elmúlt 

hónapokban egyre jobban elmélyült a környezetvédelem témájában, igyekszik a családját is a 

környezettudatosság felé terelni. 

Hozzuk össze a fenntarthatóságot a családi költségvetéssel! 

 Segítsétek a Szabó családot azzal, hogy egy családtag szerepébe képzelve magatokat 

ötleteket adtok, hogyan tudnátok a családi költségvetési hiányt leszorítani és egyúttal 

környezettudatosabban élni? Ki, mivel tud hozzájárulni ahhoz, hogy létrejöjjön egy 

„körkörös családi gazdaság”? 



 Készítsetek egy infografikát, melyen leírjátok és illusztráljátok az ötleteiteket! Ne 

feledjétek: sok kicsi sokra megy!  

 A projekt lezárásaként küldjétek el csoportvezető nevelőtanárotoknak az elkészült 

infografikát vagy plakátot. Tartunk egy „családi” kupaktanácsot a kollégium facebook 

oldalán, ahol minden „családtag” ötleteit bemutatjuk!  

 Ki tudja, lehet, hogy olyan ötletlavina indul el, hogy nem lehet megállítani!  

 Plusz feladat: az itt kapott ötleteket vigyétek haza és ültessétek át a gyakorlatba! Tartsatok 

otthon Ti is zöld szemléletű családi kupaktanácsot!  

 

 

Összefoglalás a Pénziránytű Alapítvány kvízeinek segítségével: 

 

Ellenőrizd tudásodat A családi költségvetés zöld szemléletben Google űrlap kitöltésével! 

 

A link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRT2IFzy2wqsE2vXDIJ6D3S4Iwx0AXn-

p5DuYCNGAktRU57w/viewform?usp=sf_link 
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A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS JELENTŐSÉGE - KÉPGYŰJTEMÉNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I. melléklet 

 

A fenntartható fejlődés 

Forrás: https://eionet.kormany.hu/a-fenntarthato-fejlodes-fogalma 

 

Ha egy falu favágásból és fa feldolgozásból él, de több fát vág ki, mint amennyi újra nőne, az 

nyílván valóan nem fenntartható – környezeti szempontból. 

Ha egy család több pénzt költ el egy hónapban, mint amennyi a jövedelmük, akkor az nem 

fenntartható – pénzügyi szempontból. 

Ha egy megyében nagyobb az elköltözés és a halálozás, mint a születések és beköltözések 

száma, akkor az nem fenntartható – társadalmi szempontból. 

 

Ha a jövőnket biztosító környezeti erőforrásokat, pénzügyi erőforrásokat, vagy társadalmi 

erőforrásokat túl gyorsan használjuk fel, azaz feléljük, az nem fenntartható. A magyar 

népmesék szimbolikája mindezt úgy fogalmazta meg, hogy nem okos dolog megenni az 

aranytojást tojó tyúkot. 

A fenntartható fejlődés (sustainable development) tehát - ahogy az az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének 1987-ea Brundtland-jelentésében 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future) szerepelt - olyan fejlődési folyamat 

(földeké, városoké, termelési folyamatoké, társadalmaké stb.), amely „kielégíti a jelen 

szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a 

saját szükségleteiket.” 

 

  

https://eionet.kormany.hu/a-fenntarthato-fejlodes-fogalma


II. melléklet 

 

Szerepkörök 

 

 

Szabó-Kiss Piroska 
• Az anyuka 

• A helyi könyvesboltban eladó és pénztáros 

• Télen-nyáron rollerrel jár dolgozni, mert fontosnak tartja a mindennapos testmozgást 

• Szinte minden nap főz 

• Hobbija: a kertészkedés kikapcsolja, szeret közben zenét hallgatni 

 

Szabó Péter 
• A nagyfiú 

• A helyi gimnázium 11. osztályos tanulója 

• Kedvenc tantárgyai: történelem, angol nyelv 

• Ilyen irányban szeretne majd egyetemre menni 

• Hetente kétszer jár fociedzésre, ide a suliból busszal jár 

• Hobbija: olvasás, foci, modellépítés 

• Gimnazista kora óta dolgozik nyaranta, zsebpénze innen van 

• Ha valami miatt nem jönne ki a zsebpénzéből, a szüleihez fordul segítségért 

 

Szabó Noémi 
• A kislány 

• A helyi általános iskola 7. osztályos tanulója 

• Kedvenc tantárgyai: matematika, angol nyelv 

• A helyi gimnáziumban szeretné folytatni a tanulmányait 

• Hetente kétszer jár mazsorett-edzésre, szerencsére az edzés az iskolában van 

A családtagok: 
Szabó István 
• Az apuka 

• Teljes állásban dolgozik a településen található autógyár marketing részlegén 

• Dolgozni a család 9 éves Ford S-max gépkocsijával jár 

• Reggelente ő viszi a gyerekeket az iskolába 

• Szeret olvasni, horgászni, és néha gitározik egy hobbizenekarban, amit néhány 

apukával együtt alapított 



• Hobbija: kreatív alkotás, azaz szeret rajzolni, festeni, illetve szeret zenét hallgatni 

• Zsebpénzt a szüleitől kap, de 8. osztály után szeretne ő is diákmunkát vállalni 

 

Szabó Józsefné 
• A nagymama 

• Nyugdíjas 

• Hetente kétszer jár a helyi nyugdíjas klubba, ahová a fia szokta munka után elvinni 

• Szeret énekelni, kertészkedni, süteményt sütni 

  



III. melléklet 

 

 

 


