5-6. Családi költségvetés
B. Hogyan alakulhat a költségvetés egyenlege?
Tervezzünk okosan
Molnár anyuka 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 (10 000
Ft);
 Peti szalagavató báljának első részlete 10 000 Ft;
 szerencsére nem kell több törlesztő részletet fizetni a mosogatógép után;
 a közlekedési költségeknél Évi kiadásai összességében nőnek (+8 000, –3 200
Ft)
 anyu lemond a helyi buszbérletről (– 4 700 Ft), és inkább kerékpárral jár.
4. Készítsd el te is a Molnár család kiadási tervét az új információk
figyelembevételével! Ehhez segítséget nyújt az alábbi táblázat.
5. Állapítsd meg, milyen hatással vannak az egyes események a család
költségvetésére!
6. Tegyél javaslatot, hogyan lehetne a megnövekedett
kigazdálkodni, hogy a megtakarításuk ne csökkenjen!

kiadásokat

úgy

7. Mit gondolsz, miért lehet hasznos bevásárló listát készíteni boltba indulás előtt?

élelmiszerek és alkoholmentes italok (munkahelyi
étkezés is)
Lakásfenntartás és háztartási energia (villany, gáz,
víz, csatorna)

112 000

30 500

Közlekedés, (üzemanyag
bérletek)

53 100

Hírközlés (telefon és kábeltévé)

27 500

Kultúra, szórakozás (újság,
folyóirat, színház, mozi,
utazás)
Egyéb (ruházat, testápolás,
tisztítószerek, egészségügy, biztosítás, zsebpénz)
Tervezett, de nem havonta,
hanem ritkábban felmerülő
kiadások

15 600

82 300

Nem tervezett, váratlan kiadások
A háztartás összes kiadása

321 000

Egyenleg
Megtakarítások jelenlegi
egyenlege

300 000

kiadások szöveges
leírása
+ kollégiumi ellátás
- iskolai befizetés

+ vagy – összegek
forintban

18 000

-5 000

összes kiadás

jövedelem mellett

gazdasági események

összes kiadásváltozás

terve ……………….. nettó

tervezett kiadás

A Molnár család kiadási

13 000

125 000

