
költségvetés tervezése cider, 22/11/29



Miért fontos ez?



kik írnak költségvetést? 

állam

vállalat, civil szervezet

háztartás/egyén



hogy néz ki egy költségvetés?

bevételi 
oldal

kiadási 
oldal

egyenleg

az egyes 
tételek helye

ha pozitív szám: 
profit/tartalék/megtakarítás 

ha negatív szám:
veszteség, hiány



csoportmunka: melyik illik a ti költségvetésetekbe? 
bevétel vagy kiadás oldal?
vigyázz van ami több helyre jó, van ami sehova se!
• rezsiköltségek

• vállalati adók (pl áfa)

• egyéni adók (pl szja)

• munkabér 

• hitel törlesztése

• szociális támogatás (pl
sokgyermekesek, 
nyugdíjasok, 
szegények)

• befektetésekből 
származó haszon

• élelmiszervásárlás

• alapanyagbeszerzés

• pénznyomtatás

• részvény/kötvény 
kibocsátás

• alapvető intézmények 
fenntartása

• termékek értékesítése

• buszjegyre költés

• csőd



háztartás
• munkabér
• szociális támogatás 

(pl
sokgyermekesek, 
nyugdíjasok, 
szegények)

• befektetésekből 
származó haszon

egyéni adók (pl
szja)
•rezsiköltségek
•hitel törlesztése
•élelmiszervásárlás
•buszjegyre költés

hiány: ajjaj, ha nincs 
korábbról elég maradék, 
hitelt kell felvenni L

tartalék: örülünk, baj 
esetén is van pénz J



vállalat

• termékek 
értékesítése

• befektetésekből 
származó haszon

• kötvény/részvény 
kibocsátás

vállalati adók (pl
áfa)
•rezsiköltségek
•hitel törlesztése
•alapanyagköltség
•munkabér

veszteség: ha túl sokáig 
ilyen , nem lesz ez így jó 
L

profit: hurrá a 
részvényesek örülni 
fognak J



állam

• vállalati adók (pl
áfa)

• egyéni adók (pl
szja)

• pénznyomtatás
• kötvény 

kibocsátás

deficit: jellemzően ez a helyzet, 
ilyenkor államadósságot növelnek 
vagy pénzt bocsátanak ki

többlet: nagyon ritka jelenség és nem 
feltétlen jó, mert vissza kell osztani

•rezsiköltségek
•munkabér 
•hitel törlesztése
•szociális támogatás (pl
sokgyermekesek, nyugdíjasok, 
szegények)
•alapvető intézmények 
fenntartása



pár szót a hitelről
+ amikor valaki kölcsönadja a pénzét másnak

+ a hitel „díja” a kamat

+ valójában évente/havonta újra kamatozik a még ki nem fizetett 
hitel -> kamatos kamat . ezért érheti meg előtörleszteni

+ lehet állandó vagy változó kamatozású (pl frank hitel)

+ THM – objektív összehasonlításra jó

+ adósságcsapda: mikor a hitel törlesztésére is hitelt vesznek fel



hogyan számolható ki a havi 
törlesztőrészlet?

§ Fizetendő teljes összeg a futamidő alatt/futamidő = havi törlesztés

§ példa: 1 millió forintot vettél fel. 1.200.000-et kell visszafizess 1 év 
alatt. havonta mennyi a törlesztőrészlet fix kamatozás esetén?

§ megéri felvenni?



páros feladat: havi költségvetési egyenleg 
számítása egy háztartás esetén. Ha megvan: 
milyen javaslatot tennél a családnak?   

tételek:

- élelem 4 főre: 120.000
- 2 szülő fizetése: 550.000
- benzin és bkv bérlet 4 főre: 100.000

- havi részvény osztalék: 40000
- 4 millió ft hitel, aminek a másfélszeresét kell összesen visszafizetni 10 év alatt

- rezsi: 40.000

- elromlott a mosógép és az egyik telefon:  100.000 ft

- egyéb havi kiadások: 150.000



házi: projektmunka, százalékos értékeléssel

+ egy vállalatot kell megtervezni és bemutatni. Érdemes olyan 
vállalatot tervezni ami valamilyen titeket is érintő mindennapi 
probléma kreatív megoldására szakosodott, de más jellegűt is 
lehet!

+ 3 db 4-5 fős csoportban (Boldizsárt is be kellene vonni!)

+ mindenkinek megvan a maga szerepe benne, ami alapján 
osztályozva lesz: nem lehet ellógni és nem (nagyon) lehet 
lehúzni mások jegyét



felelősségi körök:
+ „vezérigazgató” : ő felel a határidők betartásáért és a többiek 

összehangolásáért, valamint a velem való kommunikációért
+ „design és prezentáció felelős”: a vállalatnév a logó és az egész 

alapötlet harmóniája és esztétikussága az ő dolga, valamint egy kb
5-7 perces bemutatót is csinál a vállalatról a többieknek

+ „pénzügyes”: alapos(!) és realitásra törekvő költségvetést csinál 
az első évre (és megtérülési időt is mond az esetleges 
befektetőknek)

+ termék-manager: annak a pontos kitalálása és leírása, hogy mit és 
hogyan csinál a vállalat

+ „HR-es”: hány alkalmazottat, hogyan, milyen munkarendben 
foglalkoztatnak (4 fős csapat esetén elhagyható)



határidők:
+ most péntek (dec. 2.) éjfél: az email-omra el kell küldeni az egyes 

csapatok résztvevőit, hogy pontosan kinek mi a szerepe és hogy 
kb milyen típusú vállalatról van szó (pl vendéglátás magániskola 
stb). ez még változhat később. hétvégén leokézos

+ a jövő keddi (dec 6.) órán lesz lehetőség 10-15 percet ezen 
dolgozni illetve egy rövid szóbeli beszámolót kell adni ki hol tart.

+ jövő péntek (dec 9.) éjfélig a bemutatót, a pénzügyi tervet, a 
termék manager és a HR-es fél-fél oldalas írásbeli 
beszámolóját eddig kell elküldeni. hétvégén átnézem és javítva 
visszaküldöm ha szükséges

+ jövő utáni kedd (dec 13): bemutatás és közös megbeszélés


