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Beszéljétek meg! Így van ez a ti családotok-
ban is? És ha nem, mi lehet az oka? 

�   Olvassátok el a szöveget, és vitassátok 
meg az egyes pontokat! 
 Melyek azok az elvek, amelyeket szüleid 
is érvényesítenek?

�   Mutasd be a diagramok alapján, mely 
elemekből tevődik össze a család költ-
ségvetése!

 Vitassátok meg, hogy mely területeken le-
het hatékonyan spórolni!

A családi költségvetés

A családi költségvetés tervezésében is nagy szerepe van annak, amit a költségvetés egyensúlyának nevezünk. 
Arról van szó, hogy a kiadások nem – vagy csak időlegesen – haladhatják meg a bevételt. Ez a magyarázata 
annak, hogy sok esetben el kell halasztani olyan vásárlásokat és/vagy beruházásokat, amelyek nem létfontos-
ságúak a család életében.
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Az egy főre jutó havi fogyasztási kiadások szerkezete gyermektelen és gyermekes háztartásokban, 2012. I. félév, %
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Franklintől tudom, hogy minden megtakarított penny egy másikat � al.

Sok emberben negatív érzelmeket kelt az a szó, hogy költségvetés. 
Mégis érdemes a költ ségvetésnek azzal  a fajtájával megbarátkozni, amelynek családi

költségvetés a neve.

Egy család vagy egy közös háztartás alapvető jellemzője, hogy 
tagjai a rendelkezésre álló pénzből közösen gazdálkodnak, 
s a pénz elköltéséről közösen döntenek. A család minden tag-
jának van valamilyen szerepe a vásárlási döntéshozatalban.

A családi gazdálkodás legfontosabb szempontjait összegzi 
így egy női magazin:

1.  A legfontosabb lépés, hogy számold össze a bevételt és 
a ki adásokat is! Ügyelj a rezsire és a �ix költségekre! 

2.   A bevételed 10%-át próbáld meg minden hónapban 
félre tenni!

3.  Ne költs többet, mint amennyit elbír a családi költ ség-
veté sed!

4.  Rangsorold, hogy mi az a nem állandó kiadás, amelyről 
egy nehezebb hónapban képes vagy lemondani! 

5.  Előre készülj az ünnepekre! 
6.  Mindig nézd meg több helyen az árakat, és hasonlítsd 

őket össze!
7.  Mindig kalkulálj nem várt kiadásokkal is (pl. csőtörés, 

villanyszerelés)!

A családi gazdálkodás biztonságához az is hozzájárulhat, hogy 
a rendelkezésünkre álló pénzzel hogyan takarékoskodunk.
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Egy újsághír szerint, miközben szinte az egész világ az élel-
miszerválság hatásaitól szenved, meglepő adatok láttak 
nap vilá got a britek pazarló fogyasztási szokásairól.

Miért borulhat fel egy csa lád költségvetése? Ez ké nyes kér dés 
lehet, hiszen a hát térben leg több ször egy családtag olyan 
szen  ve dé lye áll, amely „túl fo gyasz tás hoz” ve zet. Vannak ezen 
a té  ren tapasz talataitok? Osszá tok meg egy mással!

Szerezzetek ti is tapasztalatokat ezen a téren! 
Nézzétek meg a tanítási idő végén az osztály-
ban elhelyezett szeméttárolót! 
Mit tapasztaltok? 
Becsüljétek meg, hogy egy tanítási nap alatt 
mennyi élelmiszert dobtok ki! 

�   A családi költségvetés részét képezi a te – 
szüleidtől kapott – zsebpénzed is. Ha van 
zsebpénzed, hogyan gazdálkodsz azzal?

�   Mit gondoltok, mi lehetett a célja a bal 
oldalon látható plakátnak? Milyen üze-
netet közvetít a családok számára?

�   Vitassátok meg a képek mondanivalóit! 
Hogyan kapcsolódnak ezek a családi 
költségvetéshez? Miért fontos az egyes 
ember felelőssége  és példamutatása?
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Az Egyesült Királyság polgárai naponta 220 ezer félkilós 
kenyeret, 1,6 millió banánt, 550 ezer adag csirkehúst, 5,1 
millió darab burgonyát, 660 ezer tojást, 1,2 millió da rab kol-
bászt és 1,3 millió doboz joghurtot dobnak ki a sze métbe. 

A fentieken kívül a „veszteséglistán” szerepel napi 4,4 mil-
lió alma, 300 ezer zacskó burgonyaszirom és 440 ezer adag 
készétel. 

Ennél is elgondolkodtatóbb, hogy az élelmiszerek több-
sége teljesen érintetlenül végzi a szeméttárolókban, 
egy részük még a szavatossági idő lejárta előtt. 

Gondolkodtató

Szerezzetek ti is tapasztalatokat ezen a téren! 

Kaleidoszkóp

Miért borulhat fel egy csa lád költségvetése? 
Ez ké nyes kér dés lehet, hiszen a hát térben leg több ször egy 
családtag olyan szen  ve dé lye áll, amely „túl fo gyasz tás hoz” ve zet.
 
Vannak ezen a té  ren tapasz talataitok? Osszá tok meg egy mással!

Kicsit zavarban vagyok. Ezek szerint naponta csak egyszer egyek?

Á, dehogy! Te olvastál Franklint. Ő azt mondta, hogy két fontos erény van ezzel kapcso-
latban: a MÉRTÉKLETESSÉG, tehát ne edd magad degeszre, ne igyál a részegségig, és 
a TAKARÉKOSSÁG! Tehát csak úgy költekezz,  ha mások vagy a magad javát szolgálod;

  ne pocsékolj! Szerintem ezeken  érdemes elgondolkodni!
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