
 
Feladat a családi költségvetés témaköréből 

A család 

Kovácsék Vácon laknak egy három szobás sorházi lakásban. 
Az apa Kovács Gábor technikus, a cég, ahol dolgozik háttértároló-rendszerek 
gyártásával foglalkozik, az édesanya, Kovácsné Nagy Anikó egy biztosítási 
társaságnál ügyintéző, ami a Széchenyi utcában található Vác "Váci utcájában". 
Kisebbik gyermekük Máté negyedikes, Adrienn 16 éves és Vácon a Piarista 
Gimnáziumba jár. A gyerekek egy macskát kényeztetnek, a család egy 8 éves Skoda 
gépkocsival rendelkezik. A két gyerek kerékpárral közlekedik, anya gyalog, apa 
autóval jár dolgozni, és a nagybevásárlásokat is azzal intézik. 
Az édesapa bruttó bére 220 000 forint, az édesanya bruttó bére 130 000 forint. A 
családi pótlékot az édesapa kapja a két eltartott gyermek után. 

1. Feladat 

A mellékelt bérjegyzék alapján állapítsátok meg a család nettó jövedelmét! 

Az édesapa nettó bére ………..……. forint, az édesanya nettó bére ……….…… forint. 

Az édesapa nettó havi jövedelme: ………….forint, az édesanya nettó havi jövedelme: 

………., a család nettó havi jövedelme:  ……………. forint. 

2. Feladat 

Készítsétek el a Kovács család költségvetését! Vezessétek be a táblázatba a család fix kiadásait, az első két tétel mintájára!  

A Kovács család fix, tervezhető kiadásai: 

Apa havonta egyszer tankol az autóba. Egy tankolás 14 ezer Ft. 
Az élelmiszer nagy bevásárlása kéthetente 14 ezer Ft, azaz összesen 28 ezer Ft, a hétközi bevásárlásokra további 15 ezer Ft-t költenek 

A fenti tételeket a táblázat már tartalmazza, az alábbiakat pedig rögzítsétek a megfelelő rubrikába! 

A család tagjai munkahelyen ebédelnek, a gyerekeknek 400 Ft/nap/fő, felnőtteknek 600 Ft/nap/fő. Húsz nappal számolva a hónapban 
összesen: 40 ezer Ft-t kell fizetni. A kábeltévé és internetszámla: 8 ezer Ft, a családi telefoncsomag 4 ezer Ft. A villany, gáz, víz, csatorna számla 
beérkezett: 45 ezer Ft (11 ezer Ft, 15 ezer Ft, 10 ezer Ft, 9 ezer Ft,) A család korábbi döntése szerint a gyerekek zsebpénzt kapnak, Máté havi 4 
ezer Ft-t, Adrienne 8 ezer Ft-t. Amit saját céljaikra, kiadásaikra fordítanak. 

A fix kiadások összesen: 166 000 forint. Ha nem ezt az összeget kaptátok, akkor számoljátok újra a kiadási tételeket! 



 

A Kovács család háztartási naplója ……… forint nettó 
jövedelem mellett 

tervezett 
kiadás 

az összes 
kiadás 
%-ában 

összes 
kiadás 

gazdasági események 

Élelmiszerek és alkoholmentes italok (munkahelyi étkezés is)    43 000    

Lakásfenntartás, háztartási energia (villany, gáz, víz, 
csatorna…, takarítószerek) 

       

Közlekedés (üzemanyag, …)    14 000    

Hírközlés (telefon és kábel-tv)        

Kultúra, szórakozás (újság, könyv, színház, mozi, társas út…)        

Egyéb (ruházat, cipő, testápolás, tisztítószerek, egészségügy, 
biztosítás, dohány és alkoholtermékek, zsebpénz …) 

       

A háztartás összes kiadásai:         

3. Feladat 

Húzzatok egy-egy szerepkártyát, és bonyolítsátok le a családi tanácskozást, aminek keretében döntést hoztok a család többi kiadásáról. 
Tervezzétek meg, hogy ezek közül november hónapra mely kiadásokat tervezitek még be a költségvetésbe, majd ezeket is rögzítsétek a 
táblázatba! Gondoljátok végig, hogy képeztek-e tartalékot, annak tudatában, hogy közeledik a karácsony, amikor is a család kiadásai várhatóan 
jelentősen megugranak. 

 



 

 
Máté kívánságai 
 

 új teniszütő, aminek ára 22 000 Ft, 

 osztálykirándulás a téli szünetben 5 000 Ft, 

 zsebpénzemelés, Máté is szeretne annyit, mint amennyi 
Adriennek van. 

 

 

 
Adrienn kívánságai 
 

 külön angol, havi 20 000 Ft, 

 új csizma 15 000 Ft (régit kinőtte), 

 cicának új hordozókosár, aminek ára 7 500 Ft 
 
 

 

 
Gábor kívánságai 
 

 új mobiltelefon díjcsomag, ami havi 2 000 Ft-tal nagyobb 
összeg, mint az előző, 

 futballmeccsre belépő 5 200 Ft, 

 új kesztyű 3 500 Ft. 

 

 
Anikó kívánságai 
 

 főzőiskola („Csábító olasz ételek”), egy alkalom:9 000 Ft, 

 új táska: 10 000 Ft, 

 egészségmegőrző vitaminkészítmények 12 000 Ft. 
 
 

 



 

 
bérlapok 

Kovács Gábor Kovácsné Nagy Anikó 

Bruttó havi munkabér:  220 000 Ft 130 000 Ft 

Eltartottak száma: 2 fő 2 fő 

Kedvezményezett eltartottak (gyermekek) száma:  2 fő 0 fő 

Szociális hozzájárulási adó (a bruttó bér 27 %-a): 59 400 Ft 35 100 Ft 

Szakképzési hozzájárulás (a bruttó bér 1,5 %-a): 3 300 Ft 1 950 Ft 

Munkaerő-piaci járulék (a bruttó bér 1,5 %-a): 3 300 Ft 1 950 Ft 

Egészségbiztosítási járulék (a bruttó bér 7 %-a):  15 400 Ft 9 100 Ft 

Nyugdíjjárulék (a bruttó bér 10 %-a):  22 000 Ft 13 000 Ft 

Családi adókedvezmény:  25 000 Ft 0 Ft 

Friss házasok adókedvezménye:  0 Ft 19 500 Ft 

Számított SZJA (a bruttó bér 15 %-a):  33 000 Ft 19 500 Ft 

Családi adókedvezménnyel csökkentett SZJA:  8 000 Ft 0 Ft 

Fel nem használt családi adókedvezmény:  0 Ft 19 500 Ft 

Összes adó (SZJA):  8 000 Ft 0 Ft 

Felhasznált összes munkavállalói kedvezmény: 25 000 Ft 0 Ft 

Havi összes levonás a bruttó bérből:  48 700 Ft 43 550 Ft 

Havi összes munkaadói kedvezmény:  0 Ft 0 Ft 

Havi összes munkaadói járulék:  62 700 Ft 37 050 Ft 

Összesen havonta az államnak fizetendő:  111 400 Ft 80 600 Ft 

Munkaadó összes havi költsége:  282 700 Ft 167 050 Ft 

Nettó havi munkabér:  171 300 Ft 86 450 Ft 

Családi pótlék 26 600 Ft   

 


