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A HÁZTARTÁS GAZDÁLKODÁSA I.

A háztartás bevételei és kiadásai

1.1. A háztartás és a család

A család és a háztartás gyakran ugyanazt jelenti számunkra, de azért van különbség közöttük.

A család olyan köteléket jelent, amelyben az emberek egymással vér szerinti vagy házasság 

révén létrejött rokonságban vannak.

A háztartás viszont azoknak az embereknek a csoportja, akik együtt élnek, jövedelmükből közö-

sen gazdálkodnak. A közös háztartásban élők az esetek többségében rokonok is, de ez nem 

mindig van így. Egyetemisták például bérelhetnek közösen lakást, így megosztva a bérleti díjat, 

rezsiköltségeket.

Jelöld a megfelelő oszlopba tett X jellel, hogy az adott emberek csoportja alkot-e háztartást, 
vagy csak rokonságban vannak! Lehet olyan eset, hogy mindkét oszlopba kell X jelet tenni.

GYAKORLAT

HÁZTARTÁS ROKONSÁG EMBEREK CSOPORTJA

Együtt élő anya, apa és két gyerekük

Anya, apa és az önálló lakásban élő gyermekük 

Egy vállalat három dolgozója közösen bérel la-
kást.

A Budapesten élő Laci, és a Békéscsabán lakó 
unokahúga.

A villanyszerelőként dolgozó 28 éves István, aki 
az özvegy édesanyjával lakik.
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1.2. A háztartás kiadásai

Tegyünk egy próbát! Találd ki, mennyibe kerül! Tippeld meg, vagy tapasztalataid alapján húzd 

alá a helyes választ:

Mennyibe kerülhet a képen látható egy doboz tojás?

Kb. 100-120 forint. Kb. 400-600 forint. Kb. 700-800 forint. Kb. 1 000 - 1 200 forint.

Mennyibe kerülhet a képen látható 1 kg szeletelt kenyér?

Kb. 50-60 forint. Kb. 100-120 forint. Kb. 170-200 forint. Kb. 280-300 forint.
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Mennyi pénzünkbe kerülhet egy hónapban, ha a képen látható eszközt napi hat órát nézzük?

Kb. 200-500 forint. Kb. 500-800 forint. Kb. 800-1 100 forint. Kb. 1 800 - 2 200 forint.

Mennyibe kerülhet ebben a teli kádban egy lubickolás, ha víz és csatornadíjat kell fizetni?

Kb. 15-20 forint. Kb. 30-40 forint. Kb. 40-50 forint. Kb. 90-140 forint.
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Legalább mennyi pénzre van szükség ahhoz, hogy újonnan megvehessünk egy ilyen háztar-

tási gépet?

10 - 15 000 forintra. 30 - 35 000 forintra. 40 - 50 000 forintra. 60 - 70 000 forintra.

A rakott krumpli igen finom. Mennyi lehet a legkisebb költsége, ha otthon, négy személyre 

készítjük el?

Kb. 800 - 1 200 forint.  Kb. 1 400 - 1 600 forint.  Kb. 1 800 - 2 000 forint.  Kb. 2 200 - 2 400 forint.
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1.2.1. A háztartás kiadásainak csoportosítása

A kiadás az a gazdasági esemény, amelynek során a háztartás rendelkezésére álló pénzmeny-

nyiség a jelenben csökken, vagy a jövőben csökkeni fog. A meghatározás első része érthető, de 

mit jelent az, hogy a jövőben csökkeni fog? Ez bizony nem más, mint a hitelre történő vásárlás, 

amikor nem fizetjük ki az árut, vagy más fizeti ki helyettünk, és ezért tartozásunk keletkezik.

A háztartás kiadásait alapvetően két csoportba soroljuk:

• fogyasztási kiadásokat és

• nem fogyasztási kiadásokat különböztetünk meg.

1.2.2. A háztartás kiadásainak megoszlása

A fogyasztási kiadásokat hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal méri, és azokat egy úgyneve-

zett fogyasztói kosárba rendezi. Az alábbi ábrán láthatod, hogy egy átlagos magyar háztartás a 

fogyasztásra szánt jövedelmét milyen arányban költi el a különféle termékekre, szolgáltatásokra.

Forrás: KSH

A háztartásnak azonban nem csak fogyasztási, hanem egyéb, más kiadásai vannak. Ezek lehetnek:

• adók

• fogyasztáshoz kapcsolódók

• jövedelemhez kapcsolódók

• vagyonhoz kapcsolódók

• illetékek

• bírságok, büntetések
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A fentiek alapján állapítsa meg, hogy mely kiadási csoportba tartozik:

• a sajtvásárlás 

• a májkrém konzerv megvásárlása 

• a villanyszámla 

• a rágógumi megvásárlása 

• a vízvezeték-szerelő számlája (ha egyáltalán adott) 

• a chipsadó (népegészségügyi termékadó a neve) 

• a mosógép vásárlása 

• a benzin árában megfizetett jövedéki adó 

• az elveszített személyi igazolvány pótlásának díja 

• a szabálytalan parkolás sárga csekkje 

• a gépjármű teljesítményadó 

A Központi Statisztikai Hivatal nem csak az átlagos fogyasztói kosarat méri, hanem különféle 

helyzetű háztartásokra vonatkozóan is rendelkezik adatokkal.

Forrás: KSH

Gondolja végig, hogy a háztartás, amelyben él, melyik csoportba tartozik. A kiadásai megoszlá-

sa hasonló-e ahhoz, ami a táblázatban van?

SPECIÁLIS FOGYASZTÓI KOSARAK

Kiadási főcsoportok Alacsony 
jövedel-
mű ház-
tartások

Közepes 
jövedel-
mű ház-
tartások

Magas 
jövedel-
mű ház-
tartások

3 és több 
gyerekes 
háztartá-
sok

Nyugdí-
jasok

Élelmiszerek 28,926 24,226 19,592 26,250 24,719

Szeszes italok, dohányáruk 12,497 8,394 8,673 7,554 7,961

Ruházkodási cikkek 3,711 3,174 4,251 4,553 1,977

Tartós fogyasztási cikkek 7,276 5,923 7,047 7,349 5,751

Háztartási energia 11,831 10,664 6,810 9,075 12,277

Egyéb cikkek, üzemanyagok 14,454 19,820 21,215 19,385 19,584

Szolgáltatások 21,323 27,799 32,412 25,834 27,731

Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



10

1.3. A háztartás bevételei

A bevételt hasonlóképpen határozhatjuk meg, mint a kiadást, de természetesen pont a fordí-

tottját kell elképzelnünk. A bevétel tehát az a gazdasági esemény, amelynek során a háztartás 

rendelkezésére álló pénzmennyiség a jelenben növekszik, vagy a jövőben növekedni fog.

1.3.1. A háztartás bevételeinek csoportosítása

A háztartás bevételeit általában a következőképpen szoktuk csoportosítani:

• Munkaviszonyhoz kapcsolódó bevételek, amelyek akkor keletkeznek, ha valaki munkaszer-
ződéssel vagy megbízási szerződéssel dolgozik.

• Tulajdonhoz (tőkéhez) kapcsolódó bevételek, amelyek akkor keletkeznek, ha egy háztartás 
olyan vagyontárggyal rendelkezik, amellyel jövedelmet lehet termelni.

• Társadalmi jövedelmek, amelyeket az állam biztosít a háztartás számára.

• Vállalkozásból származó bevételek, amelyek akkor keletkeznek, ha a háztartás valamely tagja 
tulajdonos egy társas vállalkozásban (bt., kft., rt.) vagy egyéni vállalkozóként jut jövedelemhez.

• Egyéb bevételek, amelyek nem sorolhatók az előbbiek egyikébe sem.

A fentiek alapján állapítsd meg, hogy mely bevételi csoportba tartozik

• a betegség idejére kapott táppénz 

• a munkáltató által adott jutalom 

• a bank által fizetett kamat 

• az örökség 

• az órabér 

• a nyugdíj
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Az egy főre jutó éves bruttó jövedelmek források szerinti összetétele jövedelmi tizedek sze-

rint, 2016

Forrás: KSH

A fenti táblázatból láthatod, hogy mennyi az egy főre jutó bevétel a különböző jövedelmi hely-

zetű csoportokban. Az 1. tized a legszegényebb tíz százaléka a lakosságnak, a 10. tized pedig a 

leggazdagabb tíz százalék. Mindegyik csoportba körülbelül 950 000 ember tartozik.

Gondolkozzatok el azon, mi lehet az oka annak, hogy a legszegényebbek kapják a legkevesebb 

társadalmi juttatást, és melyik tizedben lehet a legtöbb gyermek.

1.4. A háztartás erőforrásai

A háztartás azért tehet szert bevételre, mert olyan erőforrásokkal rendelkezik, amelyek mozgó-

sításával jövedelmet lehet termelni. Ezekkel az erőforrásokkal azonban okosan kell gazdálkodni, 

mert igencsak szűkösen állnak rendelkezésre, és a megszerzésük, megteremtésük, előállításuk 

is pénzbe kerül.

Jövedelmi  
tizedek

Munkajövedelem Társadalmi  
jövedelem

Egyéb jövedelem

1. tized 164 000 199 000 8 000

2. tized 447 000 204 000 12 000

3. tized 679 000 215 000 16 000

4. tized 773 000 266 000 18 000

5. tized 849 000 399 000 21 000

6. tized 929 000 466 000 24 000

7. tized 1 025 000 509 000 29 000

8. tized 1 222 000 606 000 31 000

9. tized 1 581 000 671 000 44 000

10. tized 2 869 000 727 000 67 000

Átlag 1 054 000 426 000 27 000
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Nézzük, hogy melyek is ezek az erőforrások!

Ez az erőforrás nem más, mint az

Ez az erőforrás nem más, mint az

Ez az erőforrás nem más, mint az
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Ez az erőforrás nem más, mint az 

Ez az erőforrás nem más, mint az
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TESZT

1.5. Összefoglaló teszt a háztartás bevételei, kiadásai és erőforrásai 
részből

1. Előfordulhat-e, hogy egy hónapban több 

pénzt költünk, mint amennyi bevételünk volt?

a) Nem, ilyen soha nem fordulhat elő.

b) Igen, lehet, ha van megtakarításunk a ko-

rábbi hónapokból.

c) Igen, de csak úgy, ha hitelt veszünk fel.

d) Igen, de ez csak egy hónapban fordulhat 

elő egy év alatt.

2. A bérleti díj

a) az elvégzett munka jövedelme.

b) rendelkezésre álló vagyon jövedelme.

c) a rendelkezésre álló idő jövedelme.

d) a kapcsolatrendszer jövedelme.

3. A munkahelyen kapott Erzsébet utalvány

a) az elvégzett munka jövedelme.

b) a rendelkezésre álló vagyon jövedelme.

c) a rendelkezésre álló idő jövedelme.

d) a kapcsolatrendszer jövedelme.

4. A kamat

a) az elvégzett munka jövedelme.

b) a rendelkezésre álló vagyon jövedelme.

c) a rendelkezésre álló idő jövedelme.

d) a kapcsolatrendszer jövedelme.

5 A felsoroltak közül az egyik nem fogyasz-

tási kiadás. Melyik?

a) mosópor

b) gyógyszer

c) lakásvásárlás illetéke

d) fodrász

6. A társadalmi jövedelmeket

a) csak a nyugdíjasok kapják

b) csak a gyermekek kapják

c) csak a munkaviszonnyal rendelkezők kapják

d) bárki kaphatja
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A HÁZTARTÁS GAZDÁLKODÁSA II.

A háztartás költségvetése

Az előző alkalommal megismerkedtünk a háztartás bevételeivel és kiadásaival, illetve a háztar-

tás rendelkezésére álló erőforrásokkal. Említettük azt is, hogy az erőforrásokkal gazdálkodni kell, 

mivel azok szűkösen állnak rendelkezésre.

A gazdálkodás alatt azt értjük, hogy a háztartás tagjainak együttesen rendelkezésre álló idejét, 

a közösen megszerzett jövedelmet és a birtokukban lévő vagyont úgy használják fel, hogy az a 

tagok számára az elérhető legmagasabb jólétet és jóllétet biztosítsa.

A jólét könnyen érthető, azt egyszerűen pénzzel mérhetjük, de a jóllét meghatározása már ke-

ményebb dió. A jóllétbe ugyanis beletartoznak az érzelmi viszonyok, a társas kapcsolatok, az 

iskolai munkahelyi légkör, és még sok más tényező, amik pénzben nem fejezhetők ki, pénzzel 

nem mérhetők. A továbbiakban mi csak a pénzzel mérhető területekkel foglalkozunk, de ettől 

még a jóllét kérdése is ugyanolyan fontos, mint a jólét mérése.

2.1. A háztartás költségvetése

Először tedd próbára magad! Húzd alá, mi látható a képen! 

vízóra

gázóra

árammérő

hőmennyiség mérő

vízóra

gázóra

árammérő

hőmennyiség mérő
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Mi a kWh, és mit mérnek vele?

a) Köbméter, és a vízfogyasztást mérik vele.

b) Kilowattóra, és az áramfogyasztást mérik vele.

c) Kilojoule, és a hőmennyiséget mérik vele.

d) Kilométer, és a távolságot mérik vele.

Milyen mértékegységgel mérik a háztartások vízfogyasztását?

a) kilojoule

b) köbméter

c) kilowattóra

d) kilokalória

vízóra

gázóra

árammérő

hőmennyiség mérő

vízóra

gázóra

árammérő

hőmennyiség mérő
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A háztartás költségvetése egy olyan pénzügyi terv, amely a múltbeli adatokból kiindulva a jö-

vőbeli tényleges bevételeket és kiadásokat – picit szakmai nyelven: a pénzáramokat – állítja 

szembe egymással.

A költségvetés típusai időtáv szerint:

• Rövidtáv az az időszak, amely alatt egyetlen kiadásunk nagysága sem változtatható. Legfel-
jebb két-három hónap.

• Középtáv az az időszak, amely alatt a kiadások egy részének nagysága megváltoztatható. 
Általában három hónaptól kettő-négy évig terjedhet.

• A hosszú táv az az időszak, amely alatt minden kiadás nagysága megváltoztatható.

• Egy költségvetés háromféle állapotban lehet:

• Lehet a költségvetés hiányos – ezt deficitnek nevezik –, ilyenkor több a kiadás, mint a bevétel. 
Ez úgy lehetséges, hogy felhasználjuk a korábbi megtakarítást, vagy kölcsönt veszünk fel, 
amit később vissza kell fizetni.

• Lehet a költségvetésben többlet – ezt szufficitnek hívják –, ilyenkor a bevétel meghaladja a 
kiadásokat.

• Végül lehet a költségvetés egyensúlyban, ekkor a kiadások és a bevételek egyenlőek.

2.2. A háztartás költségvetésének tervezése

Mire van szükségünk ahhoz, hogy elkészítsünk egy költségvetést? Egyáltalán, kell-e költség-

vetést, pénzügyi tervet készítenie egy háztartásnak? A válaszunk határozottan az, hogy igen, 

kell! Ha kevés a pénz, akkor azért, hogy kitartson a hónap végéig vagy a következő bevételig, ha 

sok, akkor pedig azért, hogy ne szórjuk el fölöslegesen, és a megtakarításainkat ügyesen tudjuk 

elhelyezni.

Tehát, mire is van szükségünk ahhoz, hogy jó pénzügyi tervet készítsünk?

• Információkra a bevételekről és a kiadásokról a múltból, amihez segítséget nyújt a háztartási 
napló.

• Információkra a jövőbeli rendszeres és eseti jövedelmekről.

• Információkra a jövőbeli fix és változó összegű szokásos, rendszeres kiadásokról.

• információkra a jövőbeli eseti, rendkívüli kiadásokról, a tartalékok képzésének szüksé-
gességéről.

• Mire figyeljünk, amikor a költségvetést készítjük?

• A teljes időszakot bontsuk rövidebb időtávokra!

• Rögzítsünk olyan időpontokat, amikor a család leül, és megbeszéli, hogy áll a terv végrehajtása!

• A kockázatos részletekre legyenek alternatíváink!

• A terv készüljön el írásban is, és függesszük ki, hogy mindig szem előtt legyen! Ezen jól 
láthatóan jelöljük be a teljesült és a nem teljesült elemeket!

• Végül, talán a legfontosabb, hogy nem elég, ha a tervet csak mi ismerjük. A terv legyen közös 
munka, a család minden tagja érezze magáénak! ha ez nincs meg, akkor hiába tartja be a 
háztartás egyik vagy másik tagja a tervet, ha a többiek másképp cselekszenek. Akkor fölborul 
az egész.
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2.3. Ha a költségvetés nincs egyensúlyban

Mi a teendő, ha a költségvetés deficites?

Először meg kell vizsgálni, hogy növelhetők-e a bevételek (fontossági sorrendben)

• több munkavégzéssel,

• valamely tulajdonunkban lévő dolog bérbeadásával,

• valamely tulajdonunkban lévő dolog eladásával,

• hitellel, kölcsön felvételével.

Ha a bevételek nem növelhetők, akkor megvizsgáljuk, hogy csökkenthetők-e a kiadások (fon-

tossági sorrendben ez is)

• alternatív beszerzésekkel,

• saját előállítással, de figyelve arra, hogy az erre fordított többletidővel nem lehetne-e a kivál-
tott költséget meghaladó bevételt elérni,

• a fogyasztás visszafogásával.

• Kellemesebb, ha az a gondunk, hogy mit tegyünk költségvetési többlet esetén. Ilyenkor ug-
yanis abban kell dönteni, hogy

• hová helyezzük el a megtakarítást,

• megvásároljunk-e valamit, amit korábban éppen a pénzhiány miatt nem vettünk meg,

• vagy most vegyünk meg valamit, ami csak később fog kelleni. Ez csak akkor ajánlott, ha 
később ennek a dolognak fölmegy az ára.

2.4. A háztartási napló

Könnyebb költségvetést készíteni, és be is tartani, ha vezetünk egy háztartási naplót. A háztartási 

napló egy olyan füzet – vagy ha van rá mód, akkor egy számítógépen szerkesztett táblázat –, 

amelyben folyamatosan vezetjük a bevételeinket és a kiadásainkat. Itt látható egy minta: 

Dátum Megnevezés Bevétel Kiadás Egyenleg Tar-
tozás, 
követe-
lés

Tarto-
zás-kö-
vetelés 
egyenle-
ge

Elkölt-
hető

2018.09.01. induló egyenleg 52 000 52 000

2018.09.02. heti bevásárlás 8 540 43 460 43 460

2018.09.03. anya fizetése 128 000 171 460 171 460

2018.09.03. tornacipő Pisti-
nek

6 000 165 460 165 460

2018.09.15. hitelbe vásárlás a 
zöldségesnél

165 460 -3 000 -3 000 162 460

2018.09.07. kölcsön a szom-
szédnak

5 000 160 460 +5 000 +2 000 162 460
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2.5. Költségvetési próbafeladat

A történet

A Beosztó család egy átlagos magyarországi kisvárosban családi házban él. Az apa, Beosztó 

Bernát havonta 185 000 forintot visz haza fizetésként. Az anya, Beosztóné Takarékos Tekla havi 

bére – amit kézhez kap – 195 000 forint. Két gyermekük van Beosztó Benő, aki a 8. osztályt végzi, 

és a 6. osztályos Beosztó Bella, akik után még 26 600 forint családi pótlékot is kapnak.

A szülők helyben dolgoznak, a gyerekek is helyben járnak iskolába. Bernát autóval megy be a 

munkahelyére (nehezen kel fel reggelente), Tekla, Bella és Benő pedig a helyi közösségi közle-

kedést veszi igénybe.

Tanévkezdet előtt állnak, és az év végéig Beosztóék az alábbi tervet szeretnék megvalósítani:

A család – most először, a 15 éves házassági évfordulójuk alkalmából – ünnepi programra készül 

az év végén. December 27-től január 2-ig közösen szeretnének elutazni a Mátrába, egy barátsá-

gos panzióba. A hat éjszaka félpanzióval (reggeli és még egy meleg étkezés) egy felnőtt számá-

ra 45 000 forint, a gyerekeknek pedig van 30% kedvezmény.

Autóval mennek, az üzemanyag költsége 12 000 forint lesz, és várhatóan még 15 000 forintot 

fognak majd költeni az üdülés alatt. A tanév kezdetekor (szeptember 1.) a család összeül, hogy 

megvizsgálja az anyagi lehetőségeket.

Megállapítják, hogy elkölthető megtakarításuk nincs, mert a nyáron kifestették a lakást, és a 

tönkrement hűtőszekrényt is le kellett cserélniük. Beosztóék szeptembertől decemberig várha-

tó kiadásait összegyűjtöttük az első táblázatban. Bért és családi pótlékot még négyszer kapnak 

az utazásig, minden hónap 5-én érkezik a fizetés és minden hónap második munkanapján a 

családi pótlék.
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Készítsetek pénzügyi tervet a négy hónapra! Megvalósítható-e a közös utazás?

ÁLLANDÓ KIADÁSOK HAVI 
ÖSSZEG

Lakással kapcsolatos kiadások (rezsi)

villanyszámla 4 500 Ft

gázszámla 5 600 Ft

víz és csatornadíj 6 800 Ft

szemétdíj 2 300 Ft

lakásbiztosítás 2 700 Ft

riasztó 1 600 Ft

Tömegkommunikáció, távközlés

internet (100 megabit) 4 800 Ft

tévé 6 800 Ft

Szülőknek mobil előfizetés, korlátlan beszélgetéssel 21 900 Ft

feltöltőkártyás telefon a gyerekeknek 5 000 Ft

El nem költhető megtakarítások

lakástakarékpénztár a két gyereknek 40 000 Ft

Beosztó Bernát életbiztosítással kombinált befektetése 35 000 Ft
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ÁLLANDÓ KIADÁSOK HAVI 
ÖSSZEG

Étkezés

kenyér (körülbelül 30 kg/hó) 6 300 Ft

péksütemény (hét végén reggelire, vegyes típusú, 64 darab/hó) 2 800 Ft

vizes felvágott (parizer, krinolin, stb., körülbelül 4 kg/hó) 7 500 Ft

minőségi felvágott (például szárazkolbász, körülbelül 1,5 kg/hó) 3 500 Ft

trappista sajt (körülbelül 3 kg/hó) 5 400 Ft

egyéb minőségi sajt (körülbelül 1,5 kg/hó) 3 000 Ft

hétvégi főzés (átlag 8 nap/hó) 27 000 Ft

gyümölcs, zöldség (alma, répa stb.) 9 500 Ft

édesség (Túró Rudi, Balaton szelet stb.) 3 700 Ft

üdítők, ásványvíz 1 300 Ft

tej (30 liter, reggeli kávéhoz, kakaóhoz) 7 200 Ft

egyéb tejtermék (joghurt, tejföl, vaj stb.) 4 500 Ft

reggeli italnak valók (kakaópor, kávé) 3 000 Ft

egyéb élelmiszer (fűszerek, olaj, só, cukor stb.) 6 000 Ft

szülők ebédje hétköznap ételfutárral 28 000 Ft

iskolai ebédbefizetés 15 100 Ft
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ÁLLANDÓ KIADÁSOK HAVI 
ÖSSZEG

Közlekedés

utazási bérlet a gyerekeknek 6 800 Ft

utazási bérlet anyának 7 500 Ft

üzemanyag 24 000 Ft

összes üzemanyagból a munkába járáshoz 9 500 Ft

Egyéb állandó kiadások

fodrász Teklának 6 000 Ft

havi egy mozi mindenkinek 4 800 Ft

Benő fociedzése 4 500 Ft

Bella művészi torna edzése 5 500 Ft

gyerekek zsebpénze 16 000 Ft

Eseti, nem havi rendszerességgel felmerülő kiadások

Bellának ősszel (szeptemberben) lesz az osztálykirándulása 8 600 Ft

új cipő télre a gyerekeknek (régit kinőtték, novemberben veszik meg) 21 000 Ft

vizsgázik az autó októberben 31 000 Ft
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SZEPTEMBERI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

Kiadás típusa Összeg

lakás

tömegkommunikáció

el nem költhető megtakarítás

étkezés

közlekedés

egyéb állandó kiadás

eseti kiadás

Összes kiadás

szülők bére

családi pótlék

Összes bevétel

Megtakarítás
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SZEPTEMBERBEN

Ezeket a kiadásokat csökkenteném csökkentés mértéke

Összes kiadáscsökkentés
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Indoklás a szeptemberi kiadások csökkentéséhez

SZEPTEMBERI ÖSSZEFOGLALÓ

Kiadás típusa Összeg Új összeg Változás mértéke

lakás

tömegkommunikáció

el nem költhető megtakarítás

étkezés

közlekedés

egyéb állandó kiadás

eseti kiadás

összesen
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OKTÓBERI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

Kiadás típusa Összeg

lakás

tömegkommunikáció

el nem költhető megtakarítás

étkezés

közlekedés

egyéb állandó kiadás

eseti kiadás

Összes kiadás

szülők bére

családi pótlék

Összes bevétel

Megtakarítás
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OKTÓBERBEN

Ezeket a kiadásokat csökkenteném csökkentés mértéke

Összes kiadáscsökkentés
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Indoklás a októberi kiadások csökkentéséhez

OKTÓBERI ÖSSZEFOGLALÓ

Kiadás típusa Összeg Új összeg Változás mértéke

lakás

tömegkommunikáció

el nem költhető megtakarítás

étkezés

közlekedés

egyéb állandó kiadás

eseti kiadás

összesen
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NOVEMBERI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

Kiadás típusa Összeg

lakás

tömegkommunikáció

el nem költhető megtakarítás

étkezés

közlekedés

egyéb állandó kiadás

eseti kiadás

Összes kiadás

szülők bére

családi pótlék

Összes bevétel

Megtakarítás



30

NOVEMBERBEN

Ezeket a kiadásokat csökkenteném csökkentés mértéke

Összes kiadáscsökkentés
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Indoklás a novemberi kiadások csökkentéséhez

NOVEMBERI ÖSSZEFOGLALÓ

Kiadás típusa Összeg Új összeg Változás mértéke

lakás

tömegkommunikáció

el nem költhető megtakarítás

étkezés

közlekedés

egyéb állandó kiadás

eseti kiadás

összesen
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DECEMBERI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

Kiadás típusa Összeg

lakás

tömegkommunikáció

el nem költhető megtakarítás

étkezés

közlekedés

egyéb állandó kiadás

eseti kiadás

Összes kiadás

szülők bére

családi pótlék

Összes bevétel

Megtakarítás
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DECEMBERBEN

Ezeket a kiadásokat csökkenteném csökkentés mértéke

Összes kiadáscsökkentés
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Indoklás a decemberi kiadások csökkentéséhez

DECEMBERI ÖSSZEFOGLALÓ

Kiadás típusa Összeg Új összeg Változás mértéke

lakás

tömegkommunikáció

el nem költhető megtakarítás

étkezés

közlekedés

egyéb állandó kiadás

eseti kiadás

összesen
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A négyhavi módosított megtakarítást az alábbiak szerint kéne felhasználni a Beosztó család-

nak (indoklással): 

KIINDULÓ ADATOK MÓDOSÍTOTT ADATOK

négyhavi kiadás négyhavi kiadás

négyhavi bevétel négyhavi bevétel

négyhavi megtakarítás négyhavi megtakarítás
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TESZT

2.6. Összefoglaló teszt a háztartás költségvetése részből, és egy kis is-
métlés

1. A felsorolt tevékenységek közül melyikből 

származhat bevétele a háztartásnak?

a) közlekedés

b) munka

c) szabadság

d) olvasás

2. Mikor mondhatjuk azt, hogy egy háztartás 

költségvetése egyensúlyban van?

a) Ha a háztartás kiadásai meghaladják a be-

vételeket.

b) Ha a háztartás bevételei mindig meghalad-

ják a kiadásokat.

c) Ha a háztartás bevételei megegyeznek a 

kiadásokkal.

d) Ha a háztartásnak csak ritkán kell felvennie 

kölcsönt.

3. Milyen célt szolgál a háztartási napló?

a) Ebben vezetjük a gyerekek iskolai osztály-

zatait.

b) Ebben vezetjük a háztartási teendőket.

c) Ebben vezetjük a háztartás bevételeit és ki-

adásait.

d) Ebben tartjuk nyilván a család tagjainak a 

születésnapjait.

4. A háztartásnak erőforrások állnak rendel-

kezésére, amelyekkel gazdálkodhat. Vajon 

melyek ezek?

a) Nagyszülők, szülők, gyerekek.

b) Idő, munkavégző képesség, vagyon, jöve-

delem.

c) Konyhai edények, bútorok, háztartási gépek.

d) Lottó, lóverseny, szerencsejáték.

5. Deficitnek nevezik

a) a költségvetés hiányát,

b) a költségvetés többletét,

c) a költségvetés egyensúlyát,

d) a költségvetés egyensúlytalanságát.

6. A jólét és a jóllét. Válaszd ki az igaz állítást.

a) Ugyanazt jelenti mindkettő, csak az egyiket 

két l-lel írjuk.

b) A jólét csak anyagi, míg a jóllét lelki, mentá-

lis tényezőket is figyelembe vesz.

c) A jólét a pénz mennyiségét méri, a jóllét pe-

dig azt, hogy fáj-e valamilyen testrészünk.

d) A jólét mérhető, a jóllét nem mérhető.
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A HÁZTARTÁSOK GAZDÁLKODÁSA III.

Megtakarítások és hitelek

A hitelekkel és a megtakarításokkal kapcsolatos szavakat mindnyájan ismerjük és használjuk. 

De vajon el tudod-e mondani egy mondatban vagy csak néhány szóban, hogy mit is jelentenek 

ezek pontosan. Tedd próbára magad! Válaszold meg a következő kérdéseket a foglalkozás előtt, 

és térj vissza rá a foglalkozás után!

Mi a kamat?

Mi a THM?

Mi történik, ha kötvényt vásárolunk?

Mi az osztalék?
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3.1. A hitel fogalma

A hitel egy olyan – legalább kétszereplős gazdasági művelet –, amelyben az egyik szereplő (hi-

telező) azonnali ellenszolgáltatás nélkül átenged valamely hasznos dolgot (termék, szolgáltatás, 

pénz) a másik szereplőnek (adós), aki a tartozását megszabott határidőre, megállapodás szerint 

rendezi.

Ez a megfogalmazás azért fontos, mert kitűnik belőle, hogy nem csak a pénz kölcsönzése lehet 

hitel, hanem az is, amikor a boltban nem fizetjük ki az árut. Ilyenkor is szoktuk mondani, hogy hi-

telbe vásároltunk, hiszen ekkor is tartozásunk keletkezik, és bizony ilyenkor is van kamat, vagyis 

a boltosnak több pénzt kell adnunk, mintha azonnal kifizettük volna a megvett dolgot.

A hitelbe történő vásárláskor tulajdonképpen a boltos fizet helyettünk, vagyis mintha pénzköl-

csönzés történne. Ez indokolja a kamatot is, ami nem más, mint a kölcsönadott pénz ára.

Mikor lehet szükség hitelre?

• Ha váratlan és el nem halasztható kiadás merül fel. Ilyen lehet például egy tönkrement 
hűtőszekrény vagy mosógép, amit muszáj pótolni, de nincs rá elegendő pénz. Ilyenkor ál-
talában áruhitelt veszünk fel.

• Ha kedvező vételi lehetőség kínálkozik, de a pénz csak később áll majd rendelkezésre (előre-
hozott vásárlás). Ilyen lehet például egy babakocsi megvásárlása 2-3 hónappal a gyermek 
megszületése előtt, ha az éppen nagyon olcsó, és még a kamattal növelt törlesztőrészletek-
kel is jobban járunk, mintha később kell megvenni drágábban.

• Ha a beszerzés nem halasztható tovább, de nem áll rendelkezésre elegendő pénz. Ilyenek 
lehetnek például az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások, vagy bizonyos munkaeszközök 
beszerzésének szükségessége.

Mikor érdemes hitelt felvenni? 

Mielőtt ezt végiggondoljuk, jegyezzünk meg egy alapszabályt: Az előbb felsorolt esetektől el-

tekintve fogyasztási hitelt felvenni semmiképpen nem ajánlott. A hitelt arra való, hogy annak 

segítségével valamilyen vállalkozásba fogjunk, ami pénzt hoz a számunkra. Tehát mikor?

• Ha a rendelkezésünkre álló pénzzel magasabb hozamot érünk el, mint a felvett hitel költségei 
(vállalkozás). Ilyen lehet például a vállalkozás, vagy egy kedvező befektetési lehetőség. Ez 
utóbbi azonban nagyon ritka, azok a befektetések, amelyek egy hitelkamatnál magasabb ho-
zamot ígérnek, nagyon-nagyon kockázatosak, könnyen el is bukhatjuk a pénzt. Vannak azon-
ban alacsony kamatozású kedvező hitelek, többek között az egyetemisták általa igénybe ve-
hető diákhitel.

• Ha a vásárlásaink és a bevételeink időben nem szinkronizáltak, de az eltérés legfeljebb 
néhány hét (hitelkártya). Előfordulhat olyan eset, hogy meg kell venni például egy cipőt, de 
a fizetés csak néhány nap múlva érkezik. Ilyenkor jó szolgálatot tehet egy hitelkártya, amely 
kamatmentes hitelt biztosít bizonyos feltételek mellett.

• Ha korábbi hitelünket kedvezőbbre tudjuk cserélni (hitelkiváltó hitelek). Léteznek olyan hitel-
konstrukciók, amelyek arra szolgálnak, hogy más hiteleket fizessünk vissza a segítségükkel. 
Ilyenkor új hitelt veszünk föl, amelynek kisebb a havi törlesztőrészlete, mint a korábbinak, 
viszont általában valamivel hosszabb ideig kell fizetni.
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3.2. A hitel költségei

A hitel költségei, amit a teljes hiteldíj mutatónak (THM) magában kell foglalnia: 

• Kamat, ami a kölcsönadott pénz ára.

• Kezelési költség, ami a bank által nyújtott pénzügyi szolgáltatás díja.

• Hitelbírálat díja, ami a hitelkérelem elbírálásának költségeit fedezi. Például az adós ellenőrzése, 
az ezzel járó papírmunka, szakértők igénybevétele.

• Az értékbecslés díja és lakásépítéseknél a helyszíni szemlék díja.

• Folyósítási jutalék, ami a hitel összegétől és a kockázattól függ.

• Biztosítási és garanciadíjak.

• Átutalási díjak, ami tulajdonképpen a pénzmozgás bankköltsége.

És ami nincs benne a THM-ben, de felmerülhet költségként:

• késedelmi kamat,

• a hitel futamidő meghosszabbításának költsége,

• az egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem 
teljesítéséből származik,

• előtörlesztési díj,

• és más elemek, amelyek a hitelszerződés nem teljesítéséből fakadnak.

3.3. A hitel törlesztése

A következő táblázat azt mutatja be, hogyan lehet a hiteleket törleszteni.

HITELTÖRLESZTÉSI 
MÓD LÉNYEGE

Egyösszegű törlesztés Egyszerű kamatos 
(van törlesztő rész-
let)

A hitel tőkerészét a futamidő végén, 
egy összegben kell visszafizetnünk, a 
futamidő alatt csak az esedékes ka-
matokat kell megfizetnünk.

Kamatos kamato-
zású(nincs törlesz-
tő részlet)

Az egyösszegű törlesztés speciális 
esete, ha időközben nem, csak a fu-
tamidő végén fizetjük vissza a tőkét 
és a felgyülemlett kamatokat.

Lineáris törlesztés A futamidő alatt a hitel tőkerészének törlesztése azonos ösz-
szegekben történik, melyhez a tőkerész csökkenésével pár-
huzamosan változó összegű kamat társul. A havi törlesztő 
részletek a futamidő előrehaladtával jellemzően csökkennek.

Annuitásos törlesztés 
(mindig azonos összegű 
törlesztőrészlet) 

A futamidő alatt fizetendő részletek azonos összegűek
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3.4. A hitelek fajtái

A következő néhány pontban megismerkedünk azokkal a leggyakoribb hitelekkel, amelyekkel a 

legtöbben kapcsolatba kerülnek életük során.

3.4.1. Az áruhitel

Olyan hitel, amely lehetővé teszi, hogy egy bizonyos árut akkor is megvásárolhass, ha éppen 

nincs rá pénzed. Ez a hitel nem használható fel másra, csak annak az árunak a megvételére. 

Ennek az árunak az ára általában 50 000 forinttól 500 000 forintig terjed, de néha lehet ennél 

kevesebb vagy több is.

A hitel fedezete általában az az áru, amit a hitel segítségével vásároltunk meg. Futamideje – 

vagyis amennyi idő alatt vissza kell fizetni a kamatokkal együtt – jellemzően egy vagy két év, 

ennél hosszabb nem szokott lenni.

Az áruhitelt könnyű felvenni, rendszerint nem is szükséges elmenni érte bankba, mert azokban 

az üzletekben lehet elintézni, ahol a vásárlás történik. Ma már on-line is lehet áruvásárlási hi-

telhez jutni. Visszafizetése rendszerint havi egyenlő részletekben történik, és a kamatozás sem 

változik a rövid futamidő miatt.

Gyakran találkozhatunk azzal, hogy az áruhitel kamata vagy a THM 0%. Ilyenkor általában már 

az áru árába be van építve a kamat, de az is lehet, hogy a kereskedő már nagyon szeretne meg-

szabadulni egy készlettől, amit nem nagyon akarnak megvenni valamilyen ok miatt (például már 

nem divatos, elavult stb.).

3.4.2. Lakáshitel

A lakáshitel egy olyan hiteltípus, amit a bankok nyújtanak azzal a céllal, hogy a hitel felvevő-

je ingatlant, azaz lakást, házat tudjon vásárolni, vagy felújítani, bővíteni. A lakáshitel csak erre 

használható, általában a bank oda sem adja a hitelt felvevőnek a pénzt, hanem kifizeti helyette 

a házat vagy a lakást.

Mivel a lakáshitelek igen magas összegűek – akár több tízmillió forint is lehet – és hosszú futami-

dejűek (gyakran tíz évnél is több), ezért kockázatosak is. Nem lehet tudni, hogy az adósnak lesz-e 

pénze visszafizetni, hogy mi történik vele tíz év múlva, azt sem nagyon lehet előre megjósolni, 

ezért a lakáshiteleknek igen szigorú feltételei vannak. Alaposan megvizsgálják a kérelmezőt, 

van-e munkája, biztos-e a munkahelye, mennyi a jövedelme, mennyit ér az ingatlan, amit meg 

akar vásárolni. Csak ezek után dönt a bank, hogy megadja-e a kért hitelt.

A hitel visszafizetése általában havonta történik a kamatokkal együtt. A hosszú futamidő miatt 

azonban a kamat változhat, a későbbi évek során nőhet és csökkenhet is. Ha a kamat nő, akkor 

havonta többet kell majd fizetni, ha csökken, akkor kevesebbet.

Ha az adós nem tudja törleszteni a hitelt, akkor a bank megpróbál vele megegyezni, például úgy, 

hogy havonta kevesebbet fizet, de hosszabb ideig. Ha nem tudnak megegyezni, akkor az adós 

elveszíti a házat vagy a lakást, mert a lakáshitel esetében mindig a hitelbe vásárolt ingatlan a 

fedezet. A fedezetet zálognak is nevezik.
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3.4.3. Személyi hitel

A személyi hitel vagy személyi kölcsön általában egy kisebb összegű hitel, néhány százezer 

forinttól 4-5 millió forintig terjed. A futamideje (amennyi idő alatt vissza kell fizetni) is viszonylag 

rövid, rendszerint 1-6 év szokott lenni. Az alacsonyabb összeg és a rövid idő miatt ezek a hite-

lek nem nagyon kockázatosak, vagyis az adósok általában vissza tudják fizetni. Ezért ezekhez a 

hitelekhez gyorsan hozzá lehet jutni, a bankok könnyebben adják, mint a nagyobb összegű és 

hosszabb futamidejű lakáshiteleket.

A személyi hitel szabadon felhasználható, nem kell megmondani a banknak, hogy mit akarunk 

rajta vásárolni. A hitel fedezete így csak a hitelfelvevő jövedelme, fizetése lehet, ami rendsze-

resen érkezik a bankszámlájára, amit a hitelt nyújtó bankban vezet. Ha netán az adós nem tud 

fizetni, akkor a bank önállóan leveszi az adós számlájáról a pénzt, ha a fizetése odaérkezik. Sze-

mélyi kölcsön esetén szokásos az is, hogy az adósnak legyen egy úgynevezett kezese, vagy más 

néven adóstársa, aki helyette fizet, ha ő nem tudja a havi részletet törleszteni.

Személyi kölcsönt bárki igényelhet, aki elmúlt 18 éves, és rendelkezik rendszeres havi jöve-

delemmel. A kis összegű személyi kölcsönöket leggyakrabban átmeneti pénzhiány pótlására, 

valamilyen termék vagy szolgáltatás megvásárlására szokták felvenni. Gyakran veszik igénybe 

nyaralás, üdülés céljára.

3.4.4. Folyószámlahitel

A folyószámlahitel a bankszámlához kapcsolódik, 

és lehetővé teszi, hogy több pénzt költsünk el, mint 

amennyi a bankszámlánkon van. Például ezt úgy 

lehet, hogy van a bankszámlán 15 000 forint, de 

bankkártyás fizetéssel meg tudunk vásárolni egy 

20 000 forintos árut. A bank ugyanis, amelynél a 

számlát vezetjük, kölcsönzött nekünk a saját pén-

zéből 5 000 forintot, amit természetesen kamattal 

együtt vissza kell fizetnünk.

Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a bankkal szer-

ződést kell kötnünk a folyószámlahitelre. A szer-

ződésben meghatározásra kerül, hogy milyen 

nagyságú hitelkeretet kapunk, vagyis hány forinttal 

léphetjük túl a bankszámlákon lévő összeget, vagy másképpen fogalmazva, meddig mehet mí-

nuszba a bankszámlánk. Ez általában néhány százezer forint lehet.

Ha a bank a rendelkezésünkre tart egy bizonyos hitelkeretet, azért rendszerint fizetni kell. Ez 

azonban nem mindig van így, ma már sok bank van, ahol csak akkor kell fizetni, ha igénybe 

is vesszük a hitelt. A folyószámlahitel visszafizetése automatikusan történik. Ha pénz érkezik a 

számlánkra, és van tartozásunk, azt a bank azonnal leveszi, még akkor is, ha a számlánkon egy-

általán nem marad pénz. Például, ha tartozunk 90 000 forinttal, de jön a számlára 60 000 forint, 

azt a bank rögtön elveszi magának. Ez azonban csak a folyószámlahitelnél van így.
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3.5. Válaszold meg a következő kérdéseket!

Ki lehet hitelező, ha az adós a háztartás?

aki pénz formájában nyújt hitelt.

aki áru formájában nyújt hitelt.

aki tetszőleges formában nyújt hitelt (néha sajnos törvénytelen).

aki jogszabályban meghatározott módon nyújthat visszatérítendő tá-

mogatást.

Hogyan jöhet létre hitelező-adós viszony a háztartás és a vállalat között, ha a

hitelező a vállalat?

hitelező a háztartás

3.6. Ha megtakarításunk van

Kellemes gond, ha megtakarításunk van, és azon kell törnünk a fejünket, hogy mit is tegyünk a 

pénzünkkel, mert nem akarjuk rögtön elkölteni. Ilyenkor lehet a pénzt befektetni, azaz úgy hasz-

nálni, hogy gyarapodjon is. Mit tehetünk ezért?

3.6.1. Az otthon tartott pénz

A pénzt nem érdemes otthon tartani a szekrényben, párnacihában, mert ellophatják, elveszít-

hetjük, és az értéke is csökkenhet. Ha emelkednek az árak – infláció van – akkor ugyanannyi 

pénzen holnap kevesebbet tudunk vásárolni. Rövid időre – néhány napra, hétre – persze lehet a 

pénzt otthon tartani, de hosszabb időre már nem javasolják.

3.7. A pénz a bankban

A leggyakoribb, hogy a pénzt a bankban tartjuk. Ennek az az előnye, hogy nagyon gyorsan hoz-

záférhetünk a pénzünkhöz, ha nincs lekötve, akkor bármikor kivehetjük a bankból, ha van bank-

kártyánk, akkor rögtön fizethetünk is a segítségével. További előnye a bankban tartott pénznek az, 

hogy a bank kamatot fizet a pénzünk után. Igaz, csak nagyon keveset, és a bankszámla fenntartá-

sának is vannak költségei. Viszont, ha ügyesen választunk bankot és bankszámlacsomagot, akkor 

a költségek minimalizálhatók, akár ingyenes bankszámlánk is lehet. Hogy könnyebben megtalálja 

az Önnek legelőnyösebb bankot és bankszámlát, használja a https://www.bankracio.hu/ honlapot.
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3.8. Az értékpapírok

A bankszámlák mellett nagyon sokan vesznek a megtakarított pénzükön értékpapírokat, ame-

lyeknek a révén több pénzre lehet szert tenni. Nézzük, melyek ezek!

3.8.1. A kötvény

A kötvény kölcsönviszonyt megtestesítő értékpapír, amely általában kamatozik is. Mit jelent ez a 

definíció?

Ha valakinek pénzre van szüksége, általában a bankhoz fordul hitelért vagy kölcsönért. Előfordul 

azonban az, hogy valakinek nem felelnek meg a bank feltételei, sokallja például a kamatot, vagy 

rövidnek ítéli meg a futamidőt. Ilyenkor a pénzszűkében lévő vállalat nem a bankhoz, hanem 

más vállalatokhoz, vagy magánszemélyekhez fordul, és kötvényt bocsájt ki. Hogyan történik ez?

A vállalat közhírré teszi (postán, újságban stb.), hogy neki pénzre van szüksége, és milyen felté-

telekkel szeretné azt a pénzt. Például elkészít 1 000 darab kötvényt, és ráírja mindegyikre, hogy 

1 000 000 forint, egy év és 10 százalék kamat. Ha nekem megtakarításom van, vagyis akad, 

mondjuk 1 000 000 forintom, akkor fölkereshetem ezt a vállalatot, adok neki 1 000 000 forintot, 

és cserébe megkapom a kötvényt. A kötvény birtokában egy év múlva – de csak egy év múlva! – 

újra fölkeresem ezt a céget, bemutatom a papírt, és visszakapom az 1 000 000 forintot, és hozzá 

még 10 százalék, azaz 100 000 forint kamatot.

Ha nem csak egy, hanem több millió forintom van, akkor akár több kötvényt is vehetek a kibo-

csájtótól. A kötvényre írt összeget a kötvény névértékének nevezzük, az időt futamidőnek, a szá-

zalékos értéket pedig kamatlábnak. A kamatláb mindig egy évre szól, ha egy kötvény futamideje 

egy évnél rövidebb, akkor a kamatlábat időarányosan kell számítani.

Aki a kötvényt a kibocsájtótól megvette (kötvény tulajdonosa), a futamidő alatt akár el is adhatja 

azt, és akkor a lejáratkor más fogja a kibocsájtónál visszaváltani.

Kötvényt nem csak vállalat bocsájthat ki, gyakran az államnak is szüksége van pénzre. Az állam 

által kibocsájtott kötvényt államkötvénynek mondjuk, ha a futamideje egy évnél rövidebb, akkor 

a kincstárjegy kifejezést szokták használni.
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3.8.2. A részvény

A részvény tulajdonjogot biztosít egy részvénytársasági formában működő vállalkozásban, és 

arra jogosít minket, hogy részesedjünk a vállalat nyereségéből, azaz osztalékot kapjunk.

Részvényt két okból vásárolhatunk. Vagy arra számítunk, hogy a ma megvett részvény holnap 

magasabb árfolyamon lesz eladható, vagy pedig a vállalat nyereségéből származó osztalékra 

számítunk.

A részvény nem kamatozik – az osztalék nem kamat –, és nincs futamideje sem. Amíg a rész-

vénytársaság megvan, nem megy csődbe, nem szüntetik meg, addig a részvényünk is él. A 

részvénynek kétféle értéke van. A ráírt szám a részvény névértéke, ez jelzi azt, mekkora tulaj-

donrészünk van a vállalatból, ettől (is) függ az osztalékunk nagysága. A részvény ára, amennyiért 

adják-veszik, az pedig a részvény árfolyamértéke, vagy röviden: árfolyama.

3.9. Egyéb befektetési lehetőségek

Az előbbieken kívül még sokféle befektetési lehetőséggel találkozhatunk, de míg az előbbieket 

önállóan is végre tudjuk hajtani, az egyéb formákhoz már célszerű külső segítséget is igénybe 

venni. Lehet a pénzünket befektetési alapba tenni, befektetéssel kombinált életbiztosítást kötni, 

ingatlant vagy befektetési aranyat vásárolni, és sok más egyebet kipróbálni.

3.10. Összefoglaló, ismétlő kérdések a megtakarítások és hitelek részből

Mit nevezünk hitelnek?

Hány százalék a teljes hiteldíj mutató, ha egy egyéves futamidejű, 10 százalék kamatozású, 200 

000 forintos személyi kölcsön után összesen 246 000 forintot kellett visszafizetni?

Mennyi kamatot fizet egy féléves futamidejű kincstárjegy, ha a névértéke 10 000 forint, a kamat-

láb pedig 3 százalék?

Mi a különbség a kötvény és a részvény között?
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A PÉNZ ÉS A PÉNZFORGALOM

4.1. A pénz szerepét betöltő javak

Állítsuk sorrendbe az alább felsorolt jószágokat abból a szempontból, hogy azok mennyire al-

kalmasak arra, hogy pénzként funkcionáljanak!

szarvasmarha, kagyló, só, arany, kavics, hódprém, farkasfog, tojás, hélium, cipő, víz, minyon

Ha ezt végiggondoltuk, akkor arra a következtetésre jutottunk, hogy a pénz szerepét betöltő 

dolgoknak a következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük:

• Viszonylag kis mennyiségben is nagy értéket képviseljenek. Ezért nem volt igazán jó a kavics.

• Legyen könnyen osztható, darabolható. Ezért nem volt jó például a szarvasmarha.

• Legyen rá mindenkinek szüksége, így széles körben elfogadják. Ezért nem volt jó például a 
cipő, hiszen mindenkinek más méretű a lába.

• Legyen tartós, ne romoljon meg, ne tűnjön el. Ezért nem volt jó például a tojás vagy a minyon.

• Legyen egyszerűen, könnyen tárolható. Ezért nem volt jó például a hélium.

Nagyon jól megfelel viszont minden követelménynek az arany, ami évezredek óta stabilan be-

tölti a pénz szerepét.

4.2. A pénz funkciói

A pénznek többféle funkciója is létezik, és ha egy jószág ezek közül akár csak egyet is képes 

ellátni, akkor azt már pénznek mondjuk.

4.2.1. Az értékmérő funkció

Ha bármely dolog alkalmas arra, hogy azzal más dolgok értékét kifejezzük, akkor azt mondjuk, 

hogy az a dolog értékmérő funkciót lát el. Ilyen volt például az arany az ókori Sumer városálla-

mokban, ahol nem fizettek az arannyal, de például a földművesnek megszabták, hogy mennyi 

arany értékű terményt kell adóként beszolgáltatnia, vagy a sarukészítőnek mennyi arany értékű 

sarut kell a templomnak vagy az uralkodónak adóként átadnia. De Szent László király is írta a 

törvényeiben, hogy aki egy tyúk áránál nagyobbat lop, azt már meg kell büntetni. Vagyis a sume-

roknál az arany, László királynál a tyúk értékmérő szerepet tölt be, és ezzel ők már pénznek szá-

mítanak. Mert az a jószág vagy dolog, ami már egy pénzfunkciót is ellát, az már pénznek számít.

Értékmérésről beszélünk akkor is, ha a kirakatban nézzük a termékek árát az árcédulán. Ha azt 

látom, hogy az egyik telefon 20 000, a másik 40 000 forintba kerül, akkor már tudom, hogy az 

utóbbi kétszer annyit ér, mint a másik. Ehhez nem kell, hogy a pénz tárgyi formában is ott legyen, 

ha nincs a zsebemben 20 vagy 40 ezer forint, akkor is tudom a telefonok értékét. Az értékmérés 

tehát egyike a pénz funkcióinak, és bármi, ami ezt képes ellátni, azt pénznek mondhatjuk.
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4.2.2 A forgalmi eszköz funkció

A legtöbb ember végez valamilyen munkát, mondjuk, előállít valamilyen terméket (például a 

pék), vagy szolgáltatást nyújt (például a fodrász), esetleg házat épít (például a kőműves, de meg 

is tervezheti a házat (például a mérnök). Az elvégzett munkáért pénzt kapunk, és az így kapott 

pénzt elcseréljük olyan dolgokra, amire szükségünk van. A pék nem eszik meg annyi kenyeret, 

amennyit süt, de a kenyérért kapott pénzt el fogja költeni valami másra, amire éppen szüksége 

van. A pénz megkönnyíti az életünket, mert a borzas hajú péknek nem kell megkeresni az éhes 

fodrászt, pénzért akkor is levágják a haját, ha éppen nincs nála kenyér, vagy a fodrász nem éhes.

De pontosan mit is kapunk a munkánkért? Ma olyan papír és érmedarabokat, amit el tudunk 

cserélni bármi másra. Mindenki tudja, hogy ez pénz. De kaphatunk Erzsébet utalványt is, az is 

elcserélhető például mindenféle élelmiszerre. Tehát az Erzsébet utalvány is pénz. Régen viszont 

a sót is el lehetett cserélni szinte bármire, akkor a só is pénz volt.

Tehát azt mondhatjuk, hogy ha egy dolog általánosan elcserélhető szinte bármire, más olyan 

dolgokra, amivel a szükségleteinket kielégíthetjük, akkor az a dolog pénz. Mindegy, hogy ez az 

arany, vagy egy papír, vagy a só, vagy egy kagyló, ha el tudjuk cserélni bármi másra, akkor azt 

pénznek nevezzük. És amikor ez a pénz azt a szerepet tölti be, hogy a segítségével, csere útján 

megszerezzük a számunkra szükséges javakat, akkor beszélünk a pénz forgalmi eszköz funkci-

ójáról. Vagyis ha pénzt adunk és árut kapunk, vagy fordítva árut adunk és pénzt kapunk, akkor a 

pénz a forgalmi eszköz funkciót tölti be.

4.2.3. A fizetési eszköz funkció

Általában megszoktuk azt, hogy ha valakinek pénzt adunk, akkor cserébe kapunk valami mást. 

Átadjuk a boltosnak a pénzt, és megkapjuk a kenyeret. Nagyon gyakori azonban az, hogy a pénz 

úgy cserél gazdát, hogy eközben nincs árumozgás. Vagyis valaki pénzt ad valaki másnak, de 

cserébe látszólag nem kap semmit, amit megehetne, megihatna, felvehetné, vagyis valamilyen 

szükségletét kielégíthetné. Ilyen eset például a pénzkölcsönzés, a hitel. Megkapom a pénzt, 

amit majd később visszafizetek, persze nem annyit, amennyit kaptam, hanem többet, mert ka-

matot is adok hozzá. De ugyanez van akkor is, ha például veszek egy részvényt a tőzsdén, mert 

azzal sem lehet semmilyen szükségletet kielégíteni, de el lehet adni később több pénzért.
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Van tehát olyan eset, amikor a pénz úgy cserél gazdát, úgy kerül egyik embertől a másikhoz, 

hogy ehhez nem kapcsolódik hagyományos áru, csak a pénz megy ide-oda. Ilyenkor mondjuk 

azt, hogy a pénz a fizetési eszköz funkciót látja el.

A világon az összes pénzmozgásnak már több mint a fele a pénz fizetési eszköz funkciójában 

történik, és ebből bizony nagyon meg lehet vagyonosodni. A világ leggazdagabb országa ma 

Luxemburg, ahol bizony nem nagyon termelnek semmit, de a pénz fizetési eszköz funkcióját 

nagyon kihasználják.

4.2.4. A világpénz funkció

A világon régen is sok ország volt, és ma is sok ország van. Egy országban sem tudnak mindent 

megtermelni, előállítani, amire az embereknek szükségük van. Ezért az országok kereskednek 

egymással. Ehhez viszont szükség van egy olyan pénzre, amit sok országban elfogadnak. Ré-

gen ilyenek voltak az aranypénzek, mert hát az mindenütt aranyból készült. Voltak viszont olyan 

időszakok, amikor nem volt elegendő arany, ilyenkor más áruk is betöltötték a pénz szerepét a 

nemzetközi kereskedelemben. Ilyen áru volt például a só, a selyem, a bors, a tulipánhagyma, és 

még sok más dolog is. Ha egy áru képes arra, hogy csereeszköz legyen az országok közötti ke-

reskedelemben, akkor az pénz, és azt mondjuk rá, hogy a világpénz funkciót tölti be.

Ez ma is így van. Sok országnak sokféle pénze van. Magyarországon a forint a pénz, amit saj-

nos leginkább csak nálunk fogadnak el a boltokban, meg még esetleg Romániában (Erdély), 

Ukrajnában (Kárpátalja), de világpénznek nem nevezhetjük. Ugyanakkor a dollárt, az eurót, a 

svájci frankot, a japán jent szinte minden országban örömmel fogadják, így ezek világpénznek 

nevezhetők, és betöltik a világpénz funkciót, azaz közvetítik az országok közötti kereskedelmet, 

árucserét.

4.3. Gyakran használt pénzügyi fogalmak

Rendszeresen használunk olyan pénzügyi kifejezéseket, amelyeknek nem ismerjük mindig a 

pontos jelentését. Nézzünk ezek közül néhányat, amiről nap mint nap hallhatunk a tévében, ol-

vashatunk róluk híreket a neten.

• A valuta idegen ország fizetőeszköze, általában készpénzt értünk alatta. Az egy eurós érme a 
zsebemben, az valuta, akárcsak a tízdolláros bankjegy, vagy az ötfontos papírpénz.

• A deviza idegen ország fizetőeszközére szóló követelés. Ha az egy eurós érmémet beteszem 
a bankba, vagyis tulajdonképpen kölcsönadom a pénzemet – ami jelen esetben egy idegen 
ország fizetőeszköze, azaz valuta – a banknak, akkor onnantól kezdve nekem követelésem 
van a bankkal szemben, mégpedig egy eurós követelésem. Az így megnyitott számlát is 
devizaszámlának nevezzük, mert az a bankkal szembeni követelésünket fejezi ki.

• Az infláció az árszínvonal emelkedése, vagy tartós emelkedése. Az árszínvonal nem más, mint 
a Központi Statisztikai Hivatal által számított átlagos ár, amit a háztartások által több, kevesebb 
rendszerességgel vásárolt áruk – fogyasztói kosár, lásd az 1.2.2. részt – árából számítanak ki.

• Árfolyamnak mondjuk a különböző valuták és devizák átváltási arányát. Például 1 euróért 315 
forintot kell adni. A bankoknál van vételi árfolyam, ennyiért veszik meg az idegen pénzt, van 
eladási árfolyam, ennyiért adják az idegen pénzt. Például, ha egy euró vételi árfolyama 308 
forint, akkor ennyit kapok egy euróért, ha az eladási árfolyam 318 forint, akkor ennyit kell ad-
nom egy euróért.
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4.4. A bankok működése és pénzforgalom

A bankok a pénzügyi élet közvetítői, a megtakarítóktól a pénzt azokhoz juttatják, akik éppen 

pénzhiányban szenvednek. E köré épülnek az úgynevezett bankműveletek is. Ezek közül a szá-

munkra fontosak a következők:

• A hitelezés, amit aktív bankműveletnek nevezünk.

• A betétgyűjtés, amit passzív bankműveletnek hívunk.

• A betétek nyilvántartása, ami nem más, mint a számlavezetés.

• És végül a pénzforgalom lebonyolítása, az ügyfél megkímélése attól, hogy mindig mindent 
neki kelljen saját kezűleg kifizetni. 

A pénzforgalom az alábbiakat foglalja magában. (Nem teljes körű a felsorolás, csak néhányat 

említünk, ami a háztartások életében is gyakran előfordul.)

• Készpénzforgalom. Ezt mindenki ismeri.

• Az átutalás esetén nincs az ügyfelek – számlatulajdonosok – számára látható és érzékelhető 
készpénzmozgás, csak egyik bankszámláról a másik bankszámlára írják a megfelelő össze-
get. Az átutalásnak legalább két szereplője van, a jogosult és a kötelezett. A kötelezett az, aki-
nek kevesebb lesz a pénze az átutalás után, ő adja a pénzt, a jogosultnak pedig több, ő kapja 
a pénzt. Az átutalást mindig a kötelezett kezdeményezi, ő szól, hogy a számlájáról küldjenek 
pénzt a jogosult számlájára.

• A beszedési megbízás nagyon hasonló az átutaláshoz, a leglényegesebb különbség, hogy 
ilyenkor a jogosult lép először, ő szól, hogy vegyenek le pénzt a kötelezett számlájáról, és azt 
rakják az ő számlájára. Nagyon sok háztartás fizeti így a villanyszámlát, gázt, vizet, vagy egyéb 
rezsiköltséget.

4.4.1. Bankkártya

A bankkártya segítségével távolról is kapcsolatba léphetek a számlámat vezető bankkal, és uta-

síthatom arra, hogy a számlámról – én vagyok a kötelezett – pénzt utaljon valaki más – jogosult 

– számlájára.

A bankkártyáról tudni kell, hogy az nem az én tulajdonom, hanem a banké. A bankszámlám mel-

lé igényelhetek bankkártyát. A bankkártya lehet többféle. Lehet chippel vagy mágneses csíkkal 

ellátott, így tárolja az adatokat. Lehet betéti kártya (debit) vagy hitelkártya (credit). Míg az előbbi-

vel a saját pénzemet költöm, utóbbi használata esetén a bank pénzével fizetek, amit később kell 

visszaadnom. Lehet ezenkívül a kártya sima vagy dombornyomott. A dombornyomott kártyák 

általában drágábbak, mert a bank még hozzákapcsol valamilyen szolgáltatást, de lényeges kü-

lönbség nincs közöttük, amióta a kártyát elfogadó helyek on-line kapcsolatban vannak a bank-

kal, amelyik kihelyezte a kártyaolvasót.
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A bankkártyás fizetés mechanizmusát mutatja be a következő ábra:

4.5. Összefoglaló, ismétlő kérdések a pénz és pénzforgalom részből

Állítsd párba a fogalmakat és a meghatározásokat!

Milyen funkciójában van a pénz, amikor:

• kifizetem az almát a piacon?

• kincstárjegyet veszek a postán?

• rácsodálkozom egy Ferrari árára? 

• eurót váltok, mert Kínából akarok mobilt venni?

infláció Idegen ország fizetőeszköze készpénz formájában

valuta A bankok hitelezési tevékenysége

deviza Az árszínvonal tartós emelkedése

aktív bankművelet A bankok betétgyűjtési tevékenysége

passzív bankművelet Idegen ország fizetőeszközére szóló követelés
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TESZT 

1. A felsorolt dolgok közül melyik működött 

széles körben pénzként is az utóbbi 1 000 év-

ben?

a) csigatészta

b) bors

c) farkaskölyök

d) szemüvegtok

2. A felsorolt dolgok közül melyik működött 

széles körben pénzként is az utóbbi 1 000 év-

ben?

a) arany.

b) medvetalp

c) cukorspárga.

d) tengervíz

3. A felsorolt dolgok közül melyik működött 

széles körben pénzként is az utóbbi 1 000 év-

ben?

a) hélium

b) tejszín

c) selyem

d) iratkapocs.

4. A felsorolt dolgok közül melyik működött 

széles körben pénzként is az utóbbi 1 000 év-

ben?

a) tulipánhagyma.

b) vöröshagyma

c) szekfűhagyma

d) lilahagyma

5. A felsoroltak közül az egyik egy kis értékű 

pénz megnevezése volt. Melyik?

a) atka

b) batka

c) katka

d) matka

6. A felsoroltak közül az egyik ma is egy or-

szág pénzének a megnevezése. Melyik?

a) avnya

b) hrivnya

c) kluvnya

d) brivnya
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MUNKAVÉGZÉS, JÖVEDELEM, 
ADÓZÁS

Mennyit lehet keresni az egyes foglakozásokkal? Számozással állítsd sorrendbe az egyes szak-

mákat a keresetük szerint. Az 1. a legtöbbet, a 8. a legkevesebbet kereső.

bíró

gyorséttermi eladó

kalauz

légiforgalmi irányító

mozdonyvezető

pultos

tanár

vegyészmérnök

5.1. A munkavégző képesség

Kevés kivétellel – nagyon betegek, magatehetetlenek – minden ember képes arra, hogy munkát 

végezzen. Mi tesz minket alkalmassá a munkára? Különböző képességeink, amelyek eltérő mér-

tékben vannak meg az egyes emberekben. Ezek a képességek a következők:

• Fizikai képességek: Ide soroljuk az erőt, a gyor-
saságot, a ruganyosságot, és sok más egyéb fizikai 
tulajdonságunkat. A bútorszállítónak erő kell, az óko-
ri hírvivőnek gyorsaság és kitartás, a magasugrónak 
ruganyosság. Ezek a tulajdonságok az állatokban 
is megvannak. Vannak azonban olyan nagyon fon-
tos fizikai képességeink, amelyek a munkához 
nélkülözhetetlenek, és csak ránk, emberekre jel-
lemző. Ilyen például a hüvelykujjunk, amely képes 
a többi ujjal szembefordulni, ezért tudunk olyan jól 
fogni. Vagy említhetjük az állcsúcsot, amin tapadnak 
azok az izmok, amelyek lehetővé teszik, hogy jól ar-
tikulálva beszéljünk.

• Szellemi képességek: A szellemi képességek között olyanokat találunk, mint a memória, logikai 
készség és még számtalan más sajátosság. Egyedül az ember képes gondolkodni, vagyis a 
cselekedeteit tudatosan – nem ösztönösen – megtervezni, munkája eredményét előre látni.

• Érzelmi képességek: A végére hagytuk az érzelmi képességeket, amelyek lehetővé teszik, 

hogy együttműködjünk másokkal (kooperáció), társas kapcsolataink legyenek, át tudjuk érez-

ni mások gondjait (empátia). Mivel a munkát nem egyedül végezzük, hanem másokkal együtt, 

ezért ezek nagyon fontosak. Sok menedzser ezeket fontosabbnak tartja még a szakértelem-

nél is, mert egy ismeretet mindig meg lehet tanulni, de érzelmi, emocionális készségeink 

felnőtt korban már nemigen változnak, vagy csak nagyon komoly erőfeszítéssel.
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Az itt felsorolt képességeinkért meg kell küzdenünk. Az erőt, a tudást meg kell szerezni, tanulni, 

edzeni kell. Ahhoz, hogy mindezt megtehessük, ennünk kell, valahol laknunk kell, öltözködnünk 

kell, sőt időnként szórakozni, pihenni is. ha ezeket nem tesszük, akkor munkavégző képessége-

ink is gyengülnek, sőt teljesen el is apadhatnak. Tehát a munkavégző képességünket újra és újra, 

napról napra meg kell termelnünk, elő kell állítanunk. Ehhez pedig pénz kell, mert a lakhatást, 

az ennivalót, a ruhát, a szórakozást nem adják ingyen. Ezért a munkaerőnket – munkavégző ké-

pességünket – eladjuk a munkáltatóknak, akik ezért fizetést, bért adnak, tehát megveszik, és így 

fedezzük a munkaerőnk állandó újratermelésének, megújításának költségeit.

5.2. A munkahelyek világa

5.2.1. A munkaviszony

A munkaviszony a munkaszerződéssel jön létre. Ez azért fontos, mert a munkaviszonyt meg kell 

különböztetnünk az úgynevezett megbízási jogviszonytól. A munkaviszonyban töltött idő ugyan-

is beleszámít a leendő nyugdíjunkba, míg a megbízásos jogviszony nem, illetve csak bizonyos 

feltételekkel.

A munkaviszony lehet teljes munkaidős vagy részmunkaidős. Teljes munkaidőről akkor beszélünk, 

ha a heti munkaidő eléri a 36 órát, ha ennél kevesebb, akkor részmunkaidőről van szó, ami szintén 

fontos lehet a nyugdíjnál. Tudjuk, hogy a nők negyven év munkaviszony után nyugdíjba mehetnek. 

Ha valaki negyven évig dolgozott, de ezt félállásban tette (heti 20 óra), akkor azt úgy számítják, 

mintha csak húsz évet dolgozott volna. Ezért (is) fontos, hogy a munkáltató rendesen bejelentsen 

minket, ne csak félállásra, mert úgy kevesebb adót kell fizetnie, és a bért is feketén adja.

A munkaviszony létrejöhet határozott és határozatlan időre is. Ha a munkaviszony határozott ide-

jű, akkor megállapodnak, hogy az mikor jár le, meddig tart, ez mindig egy konkrét dátum. Ha 

viszont határozatlan idejű, akkor addig tart, amíg valamelyik fel nem mondja azt.

A határozatlan idejű munkaviszony felmondással szüntethető meg. Felmondhat a munkaadó a 

munkavállalónak, de a munkavállaló is a munkaadónak. Ha a munkaadó mond fel, azt írásban 

kell megtennie, és meg is kell indokolnia, hogy miért mondott fel. Munkaviszony esetén a mun-

kavállalónak fizetett szabadság is jár. Húsz nap jár a pályakezdőknek, és ez háromévente egy 

nappal emelkedik.
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5.2.2. A munkaszerződés

A munkaszerződést a munkavállaló és a munkáltató köti meg egymással. Bár szerződés szóban 

is létrejöhet, de a munkaszerződés speciális, csak és kizárólag írásban érvényes.

A munkaszerződésben szerepelnie kell az alábbiaknak:

• a munkáltató cég adatai, neve, székhelyének címe, adószáma

• a munkavállaló személyes adatai, adóazonosítója, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme,

• a munkavállaló munkaköre, vagyis, hogy mit fog dolgozni, például pultos, pénztáros, takarító, 
fejlesztő mérnök,

• a munkavégzés helye, címe,

• a munkavállaló alapbére, amit minden körülmények között megkap, erre jöhetnek egyéb jut-
tatások. Ennek el kell érnie a minimálbért.

• A munkaviszony tartama, határozott vagy határozatlan idejű, ha határozott idejű, akkor med-
dig tart,

• a heti óraszám, 36 óra alatt részfoglalkozás, fölötte teljes munkaidő,

• a próbaidő tartama. A próbaidő alatt mind a munkáltató, mind a munkavállaló indoklás nélkül 
azonnal felmondhat.

A munkaszerződést a munkavállalónak és a munkáltatónak is alá kell írnia, és csatolni mellé a 

munkaköri leírást. A munkáltatónak 15 napon belül egyéb írásos tájékoztatót is kell adnia mun-

kavállalónak, például a fizetet szabadságról, a munkabér fizetésének gyakoriságáról, napjáról.

5.2.3. A munkabér

A munkabért a munkavállaló kapja a munkáltatótól, amiért a munkavégző képességét (mun-

kaerejét) a rendelkezésére bocsájtja. A munkabérnek három különböző típusát különböztetjük 

meg, illetve ezek kombinációit.

• Időbér vagy órabér. Időbér esetén a munkáltató azt határozza meg, hogy egy munkaórára 
mennyit fizet a munkavállalónak. Az órabér független a dolgozó teljesítményétől, mindegy, 
hogy hány darab terméket állított elő, egy órára ugyanannyi bért fog kapni. Egy munkavállaló 
egy hónapban hozzávetőleg 160-184 munkaórát dolgozik túlóra nélkül. Az órabért úgy kell 
megállapítani, hogy egy hónapban legalább a minimálbért megkapják a munkavállalók. A 
minimálbér jelenleg 138 000 forint egy hónapra. Ezért 900 forint alatt nem nagyon lehet az 
órabér, ha valaki teljes állásban dolgozik.

• Teljesítménybér. A teljesítménybér azt jelenti, hogy a munkavállaló számára meghatároznak 
egy bizonyos teljesítményt, például el kell készítenie naponta két darab terméket. Ezt nevezik 
normának. Ehhez tartozik általában az alapfizetése, amit minden hónapban megkap. Ha 
viszont ennél több terméket állít elő, nagyobb a teljesítménye, akkor a bére is több lesz. A 
normát úgy kell megállapítani, hogy az minden dolgozó számára teljesíthető legyen, de aki 
jobban dolgozik, az több pénzt vihessen haza.

• Havibér. Havibér esetén a fizetést egy hónapra határozzák meg, és a munkavállaló ezt kap-
ja minden hónapban, függetlenül attól, hogy hány munkanap vagy munkaóra volt az adott 
hónapban, és függetlenül attól, hogy milyen teljesítményt nyújtott. Általában havibért kapnak 
az irodai dolgozók, tisztviselők, tanárok.
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5.2.4. Az egyéb juttatások

A munkavállalók a bérük mellett szoktak kapni egyéb juttatásokat is a munkáltatóktól. Ezért ne-

vezik ezeket béren kívüli juttatásnak is. Ezek közül a legfontosabbak, leggyakrabban előfordulók:

• Jutalom. Jutalmat akkor kap egy dolgozó, ha a munkáját a többiekhez képest kiemelkedően 
jól végzi. Ha pénzben kapja a jutalmat, akkor ugyanúgy adóznia kell utána, mintha bért kapott 
volna (személyi jövedelemadó, nyugdíj és egészségbiztosítási járulék).

• Nyereségrészesedés. Sok vállalat él azzal a megoldással, hogy az éves nyereség egy részét 
a dolgozók között kiosztják. Ennek módja előre rögzített, vagy a szervezeti és működési sz-
abályzatban, vagy pedig a munkaadó és munkavállalók által kölcsönösen elfogadott kollektív 
szerződésben.

• Különféle utalványok, kártyák. Magyarországon szinte mindenki ismeri az Erzsébet utalványt 
és a Szép Kártyát, amelyek felhasználhatók élelmiszervásárlásra, üdülésre, színházra, de még 
vendéglői étkezésre is. A munkáltatók szívesen adnak ilyet, mert általában kevesebb adót kell 
utána fizetni.

• Céges telefon, céges autó. Gyakori, hogy a vállalat valamilyen használati tárgyat bocsájt 
a dolgozó rendelkezésére, és azt ő munkaidőn kívül is használhatja. Az ezzel kapcsolatos 
költségeket általában – van azért kivétel – a dolgozó viseli, de nem kell megvennie, és az így 
felszabaduló pénzét másra költheti. Céges autót általában a vezető beosztású dolgozók kap-
nak, de telefont sokkal többen, mert ha egy vállalat szerződik sok telefonra egy szolgáltatóval, 
akkor nagyon olcsón lehet hozzájutni, és a percdíjak is alacsonyabbak, mint egy egyéni tele-
fonnál. Ezt nevezik flottának.
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5.3. A bruttó és a nettó bér

Már tudjuk, hogy a munkavállalók bért kapnak a munkavégző képességük áruba bocsájtásáért. 

A bruttó és a nettó bér fogalmát, illetve a bérből való levonásokat egy feladaton keresztül mu-

tatjuk be.

Szorgalmas Szilárd lelkes dolgozója egy nagyvállalatnak. Szeretné ellenőrizni, hogy a bérelszá-

moló program jól számította-e ki az október havi nettó bérét. Elővette az októberi bérjegyzékét, 

de rémülten látta, hogy azt valaki leöntötte kávéval.

Segíts Szilárdnak, és készíts neki egy új bérjegyzéket! Ehhez viszont tudnod kell, hogy Szilárd-

nak van két gyermeke, és ezért kedvezményben részesül, és havonta 35 000 forinttal keve-

sebb adót kell fizetnie.

Munkáltató neve. Szipolyozó Kft. 
Címe: 9999 Sokmunkavár, Munkahely utca 99.

Időszak: 2018. október

Név: Szorgalmas Szilárd

Szül: Szipogóvár, 1965. 13.32.

Adóazonosító jel: 88888888888

Jogviszony típusa: munkavállaló

Munkaidő jellege: teljes munkaidő

Tárgyhavi alapbér 280 000

Egyéb juttatás 0

Összes járandóság 280 000

Személyi jövedelemadó előleg (15%)

nyugdíjjárulék (10%)

Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%)

Pénzbeni egészségbiztosítási járulék (3%)

Munkaerőpiaci járulék (1,5%)

Összes levonás

Nettó járandóság
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5.4. A forgalmi adó

A forgalmi adó azon kevés adók közé tartozik, amit mindenki fizet. Szinte bármit vásárolsz, azzal 

együtt adót is fizetsz, és nem is keveset. A forgalmi adó kulcsa ugyanis 27%. Ez azt jelenti, ha 

veszel egy cipőt 5 000 forintért, abból csak 3 937 forintot tart meg a cipőboltos, a többit forgalmi 

adóként befizeti az államnak. Tehát mindnyájan adófizető állampolgárok vagyunk, gyerekként, 

dolgozó felnőttként vagy nyugdíjasként. Ha nem is azonos mértékben, de mindenki hozzájárul 

az útépítésekhez, a tanárok, orvosok és miniszterek, politikusok fizetéséhez, a honvédelemhez, 

rendfenntartáshoz, vagyis az állami tevékenységek finanszírozásához.

Vannak azonban olyan termékek és szolgáltatások, ahol az általános forgalmi adó egy kicsit 

kevesebb. Például a tejtermékek forgalmi adó kulcsa csak 18 százalék, a könyveké 5 százalék, 

az oktatás meg egyenesen forgalmi adó mentes. Az államnak az egyik fő bevételi forrása a for-

galmi adó, ebből és a személyi jövedelemadóból származik a legtöbb adóbevétel. Ezért ezt az 

adóhatóság, hivatalos nevén a Nemzeti Adó és Vámhivatal nagyon szigorúan ellenőrzi.

Munkáltató neve. Szipolyozó Kft. 
Címe: 9999 Sokmunkavár, Munkahely utca 99.

Időszak: 2018. október

Név: Szorgalmas Szilárd

Szül: Szipogóvár, 1965. 13.32.

Adóazonosító jel: 88888888888

Jogviszony típusa: munkavállaló

Munkaidő jellege: teljes munkaidő

Tárgyhavi alapbér 280 000

Egyéb juttatás 0

Összes járandóság 280 000

Személyi jövedelemadó előleg (15%)

nyugdíjjárulék (10%)

Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%)

Pénzbeni egészségbiztosítási járulék (3%)

Munkaerőpiaci járulék (1,5%)

Összes levonás

Nettó járandóság
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A forgalmi adót fel kell tüntetni a számlákon is, erre mutatunk egy feladatot.

Édesszájú Edömér megvásárolta a karácsonyi édességet kedvenc cukorkaboltjában. Számlát is 

kért, de a nagy forgalom miatt Cukorfalat asszonyság a segédet kérte meg a számla kiállítására. 

Segíts a segédnek, és töltsd ki a számla hiányzó részeit!

Számla

1. eredeti példány
sorszám: BA555

Számlakibocsájtó adatai:

Mindenédességkapható Bt

6666 Édesváros, Cukorspárga utca 111.

Vevő adatai:

Édesszájú Edömér

6666 Édesváros, Cukrozottszamóca utca 8.

Fizetési mód:

készpénz

Teljesítés időpontja:

2018. december 23.

Számla kelte:

2018. december 23.

Fizetési határidő:

2018. december 23.

termék megneve-
zése

áfa 
kulcs 

(%)

meny-
nyiségi 
egység

mennyi-
ség

nettó 
egy-
ségár

érték 
áfa nél-

kül

bruttó 
ár

csilicsoki

cirmicukor

szupiszörp

ragacsrágó

27

27

18

5

kg

darab

liter

darab

2

8

5

20

500

80

60

50

Fizetendő végösz-
szeg betűvel és 
számmal
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MEGOLDÁSOK

1.1. részhez

1.2. részhez

Mennyibe kerülhet a képen látható egy doboz tojás?

Kb. 100-120 forint. Kb. 400-600 forint. Kb. 700-800 forint. Kb. 1 000 - 1 200 forint.

Mennyibe kerülhet a képen látható 1 kg szeletelt kenyér?

Kb. 50-60 forint. Kb. 100-120 forint. Kb. 170-200 forint. Kb. 280-300 forint.

Mennyi pénzünkbe kerülhet egy hónapban, ha a képen látható eszközt napi hat órát nézzük?

Kb. 200-500 forint. Kb. 500-800 forint. Kb. 800-1 100 forint. Kb. 1 800 - 2 200 forint.

Mennyibe kerülhet ebben a teli kádban egy lubickolás, ha víz és csatornadíjat kell fizetni?

Kb. 15-20 forint. Kb. 30-40 forint. Kb. 40-50 forint. Kb. 90-140 forint.

Legalább mennyi pénzre van szükség ahhoz, hogy újonnan megvehessünk egy ilyen háztar-

tási gépet?

10 - 15 000 forintra. 30 - 35 000 forintra. 40 - 50 000 forintra. 60 - 70 000 forintra.

A rakott krumpli igen finom. Mennyi lehet a legkisebb költsége, ha otthon, négy személyre 

készítjük el?

Kb. 800 - 1 200 forint.  Kb. 1 400 - 1 600 forint.  Kb. 1 800 - 2 000 forint.  Kb. 2 200 - 2 400 forint.

HÁZTARTÁS ROKONSÁG EMBEREK CSOPORTJA

X X Együtt élő anya, apa és két gyerekük

X Anya, apa és az önálló lakásban élő gyermekük 

X Egy vállalat három dolgozója közösen bérel la-
kást.

X A Budapesten élő Laci, és a Békéscsabán lakó 
unokahúga.

X X A villanyszerelőként dolgozó 28 éves István, aki 
az özvegy édesanyjával lakik.
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1.2.2. részhez

Állapítsd meg, hogy mely kiadási csoportba tartozik

a sajtvásárlás élelmiszer élelmiszer

a májkrém konzerv megvásárlása élelmiszer

a villanyszámla háztartási energia

a rágógumi megvásárlása élelmiszer

a vízvezetékszerelő számlája (ha egyáltalán adott) szolgáltatás

a chipsadó (népegészségügyi termékadó a neve) fogyasztási adó

a mosógép vásárlása tartós fogy cikk

a benzin árában megfizetett jövedéki adó fogyasztási adó

az elveszített személyi igazolvány pótlásának díja illeték

a szabálytalan parkolás sárga csekkje bírság

a gépjármű teljesítményadó vagyonadó

1.3.1. részhez

A fentiek alapján állapítsd meg, hogy mely bevételi csoportba tartozik

a betegség idejére kapott táppénz társadalmi jövedelem

a munkáltató által adott jutalom munkaviszonyból származó jövedelem

a bank által fizetett kamat tőkejövedelem

az örökség egyéb jövedelem

az órabér munkaviszonyból származó jövedelem

a nyugdíj társadalmi jövedelem

1.4. részhez

Ez az erőforrás nem más, mint az idő.

Ez az erőforrás nem más, mint a munkaerő, vagy munkavégző képesség.

Ez az erőforrás nem más, mint a tőke.

Ez az erőforrás nem más, mint a kapcsolatrendszer.

Ez az erőforrás nem más, mint az információ.
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1.5. részhez - Teszt

1. B

2. B

3. A

4. B

5. C

6. D

2.1 részhez

Mi ez? Húzd alá a helyes választ!

1. vízóra

2. gázóra

3. hőmennyiség mérő

4. árammérő

Mi a kWh, és mit mérnek vele?

b) Kilowattóra, és az áramfogyasztást mérik vele.

Milyen mértékegységgel mérik a háztartások vízfogyasztását?

b) köbméter

2.6 részhez - Teszt

1. B

2. C

3. C

4. B

5. A

6. B

3. részhez

Mi a kamat?

A kölcsönadott pénz ára

Mi a THM?

Teljes hiteldíj mutató

Mi történik, ha kötvényt vásárolunk?

Kölcsönt adunk a kötvény kibocsájtójának.

Mi az osztalék?

A vállalkozás nyereségéből a tulajdonosoknak kifizetett pénz.
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3.5. részhez

Ki lehet hitelező, ha az adós a háztartás?

A bank, aki pénz formájában nyújt hitelt.

A boltos, aki áru formájában nyújt hitelt.

A másik háztartás, aki tetszőleges formában nyújt hitelt (néha sajnos törvénytelen).

Az állam, aki jogszabályban meghatározott módon nyújthat visszatérítendő támogatást.

Hogyan jöhet létre hitelező-adós viszony a háztartás és a vállalat között, ha a:

hitelező a vállalat?

Például munkahelyi kölcsön, fizetési előleg stb.

hitelező a háztartás?

Például a vállalat utólag fizeti ki a munkát.

3.10. részhez

Mit nevezünk hitelnek?

A hitel egy olyan – legalább kétszereplős gazdasági művelet –, amelyben az egyik szereplő (hi-

telező) azonnali ellenszolgáltatás nélkül átenged valamely hasznos dolgot (termék, szolgáltatás, 

pénz) a másik szereplőnek (adós), aki a tartozását megszabott határidőre, megállapodás szerint 

rendezi.

Hány százalék a teljes hiteldíj mutató, ha egy egyéves futamidejű, 10 százalék kamatozású, 

200 000 forintos személyi kölcsön után összesen 246 000 forintot kellett visszafizetni?

A 46 000 a 200 000-nek 23 százaléka, ez a THM.

Mennyi kamatot fizet egy féléves futamidejű kincstárjegy, ha a névértéke 10 000 forint, a ka-

matláb pedig 3 százalék?

A 10 000 három százalékának a felét, tehát 150 forintot.

Mi a különbség a kötvény és a részvény között?

Futamidő és kamatozás. A részvénynek nincs futamideje és nem kamatozik, míg a kötvény ép-

pen ellenkezőleg, van futamideje és kamatozik.

4. részhez

1. B

2. A

3. C

4. A

5. B

6. B
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4.5. részhez

Állítsd párba a fogalmakat és a meghatározásokat

infláció Az árszínvonal tartós emelkedése

valuta  Idegen ország fizetőeszköze készpénz formájában

deviza Idegen ország fizetőeszközére szóló követelés

aktív bankművelet A bankok hitelezési tevékenysége

passzív bankművelet A bankok betétgyűjtési tevékenysége

Milyen funkciójában van a pénz, amikor

kifizetem az almát a piacon? forgalmi eszköz

kincstárjegyet veszek a postán? fizetési eszköz

rácsodálkozom egy Ferrari árára? értékmérő

eurót váltok, mert Kínából akarok mobilt venni? világpénz

5. részhez

Tudod, hogy mennyit lehet keresni az egyes foglakozásokkal? Számozással állítsd sorrendbe az 

egyes szakmákat a keresetük szerint. Az 1. a legtöbbet, a 8. a legkevesebbet kereső.

1. légiforgalmi irányító

2. bíró

3. vegyészmérnök

4. mozdonyvezető

5. tanár

6. kalauz

7. pultos

8. gyorséttermi eladó
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5.3. részhez 

Munkáltató neve. Szipolyozó Kft. 
Címe: 9999 Sokmunkavár, Munkahely utca 99.

Időszak: 2018. október

Név: Szorgalmas Szilárd

Szül: Szipogóvár, 1965. 13.32.

Adóazonosító jel: 88888888888

Jogviszony típusa: munkavállaló

Munkaidő jellege: teljes munkaidő

Tárgyhavi alapbér 280 000

Egyéb juttatás 0

Összes járandóság 280 000

Személyi jövedelemadó előleg (15%) 7 000

nyugdíjjárulék (10%) 28 000

Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) 11 200

Pénzbeni egészségbiztosítási járulék (3%) 8 400

Munkaerőpiaci járulék (1,5%) 4 200

Összes levonás 58 800

Nettó járandóság 221 200
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5.4. részhez 

Számla

1. eredeti példány
sorszám: BA555

Számlakibocsájtó adatai:

Mindenédességkapható Bt

6666 Édesváros, Cukorspárga utca 111.

Vevő adatai:

Édesszájú Edömér

6666 Édesváros, Cukrozottszamóca utca 8.

Fizetési mód:

készpénz

Teljesítés időpontja:

2018. december 23.

Számla kelte:

2018. december 23.

Fizetési határidő:

2018. december 23.

termék megneve-
zése

áfa 
kulcs 

(%)

meny-
nyiségi 
egység

mennyi-
ség

nettó 
egy-
ségár

érték 
áfa nél-

kül

bruttó 
ár

csilicsoki

cirmicukor

szupiszörp

ragacsrágó

27

27

18

5

kg

darab

liter

darab

2

8

5

20

500

80

60

50

750

640

300

1000

953

813

354

1050

Fizetendő végösz-
szeg betűvel és 
számmal

háromezer-egyszázhetven 3170



65

IRODALOMJEGYZÉK
• https://penziranytu.hu/kiadvanyok

• https://penziranytu.hu/kuldetesekapenzvilagaban

• https://penziranytu.hu/iranytuapenzugyekhez

• Sharon L. Lechter, Robert T. Kiyosaki: Adósság-kalauz - Csinálj “jó adósságot a rossz adósság-
ból”! Gazdag papa sorozat, Bagolyvár Könyvkiadó, 2006.

• Niall Ferguson: A pénz felemelkedése; Scolar Könyvkiadó, 2010.


