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Előszó a füzetsorozathoz 
 

 
 
Tisztel Olvasó! 
 
Jelen módszertani füzet célja, hogy újszerű, döntően a kooperatív tanítás filozófiájára építő módszereket adjon a kö-

zépiskolákban oktató tanároknak, az egyetemi oktatásban részt vevő mérnöktanár hallgatóknak. A módszereket té-

makörönként és didaktikai szakaszonként tagoltuk. Leírásaikat úgy késztettük el, hogy tanári képzettség és némi gya-

korlat birtokában az egyes módszerek külön-külön is alkalmazhatók legyenek, de egy általános módszertani füzetet is 

közreadunk azoknak, akik jobban meg szeretnék alapozni oktatási gyakorlatukat. 

Tanár kollégáinknak azt javasoljuk, hogy tekintsék át a leírt módszereket, és válasszák ki azokat, amelyek az általuk 

oktatott tárgyakhoz, és a diákjaik érdeklődéséhez legjobban illenek. 

A „Módszertani füzetek” összes részében értékes ötletek találhatóak a különböző szakmai tárgyak oktatásához. A 

tanári eszköztár bővítéséhez javasoljuk ezek áttekintését is, hisz módszereket bárhonnan adaptálhatunk. 

 

A szakmai tárgyak oktatása sokszínű, így Módszertani füzetsorozatunk stílusa is változatos. Reményeink szerint, 
ezáltal is sikerül az olvasó számára élvezetes olvasmánnyal szolgálni. 
 
Módszertani füzetsorozatunk a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0012 „Szakmai tanárképzés országos módszertani- és 
képzésfejlesztése” program keretében azzal a szándékkal készült, hogy a megváltozott tanítási-tanulási környezetben 
a tanórák tervezéséhez és szervezéséhez korszerű, a tanulók igényeihez igazodó, változatos feladatokat, módszerta-
ni eszközöket mutassunk be.  Sorozatunk elsődlegesen a gazdasági szakképzésben a 9-13. évfolyamon, illetve a 13-
14. évfolyamon tanított „Gazdasági és jogi alapismeretek” című tantárgyhoz készült. Természetesen a bemutatott 
módszertani eszközök más gazdasági jellegű és olyan közismereti tárgyakhoz, elsősorban történelemhez és földrajz-
hoz is felhasználhatók, amelyekben a gazdasági ismeretek nagyobb óraszámban jelennek meg. 
 
A Gazdasági és jogi ismeretek tantárgy célkitűzése: a gazdálkodással kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati 
összefüggések feltárása. Az egyes témakörök feldolgozásával a tanulók ismerjék meg és azonosítsák az egyes gaz-
dasági szereplők főbb jellemzőit, alapvető céljait, döntéseit. Ismerjék fel, hogy a gazdasági szereplők közötti kapcsola-
tok és működésük közvetlen és közvetett hatásai hogyan befolyásolják más szereplők döntési lehetőségeit.  
 
Az elméleti ismeretek birtokában olyan eszközrendszer biztos használatának kialakítása a cél, amely segítségével 
tanulóink értelmezni tudják a konkrét gazdasági eseményeket, tájékozódni tudnak azok várható hatásairól egyéni és 
közösségi szinten. Az általános ismeretek megszerzése után a tanulók a vállalatokkal foglalkozva megismerik a válla-
lat működését, gazdálkodásának főbb területeit. A megszerzett ismeretek segítik és orientálják a közgazdasági pálya-
választást. 
 
A tananyag feldolgozása során fejlesztendő kompetenciák: 
Anyanyelvi kommunikáció: biztos és pontos fogalomhasználat, megfelelő szakmai szókincs kialakítása, írásbeli és 
szóbeli szakmai szövegértés, szövegfeldolgozás és –szerkesztés fejlesztése, saját gondolatok kifejtése, értelmezése 
a gazdasági szereplők magatartásával, döntéseivel kapcsolatban. Jegyzetelési technika fejlesztése. 
Matematikai kompetencia: matematikai logika, műveletek alkalmazása gazdasági problémák megoldásában, a ka-
pott eredmények értelmezése. A gazdasági szereplők döntésének modellezése. Modellfeltételek értelmezése. Abszt-
raháló képesség fejlesztése. 
Természettudományi kompetencia: a gazdasági szereplők magatartása és a természet közötti kölcsönös kapcsolat 
értelmezése, a gazdasági szereplők, mint egy rendszer elemeinek értelmezése, tevékenységük környezeti hatásainak 
figyelembevétele 
Digitális kompetencia: digitális eszközök alkalmazása a tanórán és a házi feladatok megoldása során: információk 
keresése, összegyűjtése, feldolgozása, kritikus és etikus alkalmazása, hálózati együttműködés kialakítása a tanulási 
folyamatban 
Hatékony és önálló tanulás: saját tanulás egyénileg és csoportmunkában, idővel és erőforrásokkal való gazdálko-
dás megtanulása, megoldási rutinok kialakítása, megfigyelő és problémamegoldó képesség fejlesztése. 
Szociális kompetenciák: együttműködés, felelősség fejlesztése a csoportmunkák révén, konfliktuskezelési technikák 
elsajátítása és hatékony alkalmazása, különböző vélemények, nézőpontok megértése, figyelembevétele, csoport előtti 
megjelenés, kiállás, a saját gondolatok képviseletének fejlesztése, a közösségi döntéshozatalban való részvétel tá-
mogatása. 
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia: problémák felismerése és kreatív probléma-megoldási mód-
szerek kidolgozásának, megvalósításának fejlesztése. Munkavégzés egyénileg és csoportban, az önálló, kritikai gon-
dolkodás fejlesztése. 
Esztétikai kompetencia: igényes írásbeli és szóbeli munkavégzés, fogékonyság, nyitottság fejlesztése. 



 
A Gazdasági és jogi ismeretek tantárgy az alábbi középfokú iskolarendszerű szakképzésben jelenik meg:  
 

Szakképzés száma évfolyam és heti óraszám 

Gazdasági informatikus 54 481 02 9-10 évfolyam 2-3,5 óra/hét 
13. évfolyam 5,5 óra/hét 

Nonprofit menedzser 54 345 02 9-10 évfolyam 2-3,5 óra/hét 
13. évfolyam 5,5 óra/hét 

Pénzügyi termékértékesítő 54 343 01 9-10 évfolyam 2-3,5 óra/hét 
13. évfolyam 5,5 óra/hét 

Pénzügyi és számviteli ügyintéző 54 344 01 9-10 évfolyam 2-3,5 óra/hét 
13. évfolyam 5,5 óra/hét 

Vállalkozási és bérügyintéző 54 344 02 9-10 évfolyam 2-3,5 óra/hét 
13. évfolyam 5,5 óra/hét 

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 54 344 03 9-10 évfolyam 2-3,5 óra/hét 
13. évfolyam 5,5 óra/hét 

Gazdasági alapismeretek blokk: gazdasági, jogi és vállalkozási ismeretek 

Irodai asszisztens 54 346 01 9. évfolyam 1,5 óra/hét 
10. évfolyam 2 óra/hét 
11. évfolyam 3 óra/hét 
12. évfolyam 3 óra/hét 
13. évfolyam: 9,5 óra/hét 

Ügyviteli ügyintéző 54 34602 9. évfolyam 1,5 óra/hét 
10. évfolyam 2 óra/hét 
11. évfolyam 3 óra/hét 
12. évfolyam 3 óra/hét 
13. évfolyam: 9,5 óra/hét 

Tartalmi elemeket tartalmazó képzések 

Logisztikai ügyintéző 54 345 01  

Postai üzleti ügyintéző 54 841 09  

Szállítmányozási ügyintéző 54 841 04  

Vasúti árufuvarozási ügyintéző 54 841 06  

Vasúti személyszállítási ügyintéző 54 841 07  

Vendéglátás szerező, vendéglős 54 811 01  

 
Módszertani sorozatunk I-V. füzete a gazdasági ismeretek egy-egy tematikus egységéhez kapcsolódik. Felépítésük 
hasonló. Minden füzet a didaktikai feladatok logikáját követi módszereket kínálva a motiváláshoz, új ismeretek elsajá-
tításához, a megszerzett ismeretek gyakorlásához, rendszerezéséhez, ismétlésekhez és az értékelés különböző for-
máihoz.  
A bemutatott módszerek jelentős részét középiskolai partnereink kipróbálták. Pozitív visszajelzéseik inspirálóan hatot-
tak a szerzőgárdára.  
Olvasóink figyelmét felhívjuk arra, hogy több bemutatott módszertani alkalmazás túlfeszíti a tanórai kereteket, IKT 
eszközöket használ fel. Az ezekhez igényelt időtöbblet azonban többszörösen térül meg a tanítási-tanulási folyamat-
ban. Kérjük Önt, hogy bátran és kreatívan alkalmazza módszertani bankunkat. 
Munkánk során támaszkodtunk a Nemzeti Szakképzés és Felnőttképzési Intézet Szakiskolai Fejlesztési Programjá-
nak keretében elkészült Szakma módszertár anyagra. Elérhetősége: http://szakma.nive.hu/szakmamodszertar/  
 
Ha észrevételeik, javaslataik vannak a módszerek alkalmazásával, továbbfejlesztésével kapcsolatban, kérjük, juttas-

sák el a következő e-mail címre: magdolna.daruka@uni-corvinus.hu 

 
 
Budapest, 2015. május 31. 
 
 A szerkesztők 

 

 

 

 

 

http://szakma.nive.hu/szakmamodszertar/
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Előszó a II. füzethez 
 
A közgazdaságtan alapfogalmainak, összefüggéseinek és módszertanának elsajátítása nem csupán a gazdasági 
életben való tájékozódás eszköze. Az elmúlt évtizedek mainstream oktatási gyakorlata a gazdaságot a társadalmi és 
személyes szféráktól elkülönítve kezelte, ezzel száraz, túlmatematizált tantárgyként, kizárólag a hétköznapokban való 
eligazodás eszközeként mutatta azt be a diákoknak. Ugyanakkor a közgazdaságtan születésétől fogva a döntés tu-
dománya, melyben a racionalitás csupán eszköz, nem feltétel. Ennek szellemében készítettük el füzetünket.  
 
A bevezetőben meghatározott kompetenciák fejlesztéséhez a tanévek során arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy a 
diákok megértsék: 
 

 a gazdasági és társadalmi folyamatok, döntések minden esetben kölcsönhatásban vannak, ezek a területek 
nem elemezhetőek egymástól függetlenül 
 

 a gazdasági eszköztárat a XXI. században már a legkülönbözőbb, a gazdasági élettől távol álló problémák 
elemzésére is használják, tehát a közgazdasági gondolkodás elsősorban szemléletmód, s csak másodsorban 
szakma 

 

 a közgazdaságtannak, mint minden más tudománynak csak annyiban van relevanciája, amennyiben hozzájá-
rul a közjó és a személyes boldogság növeléséhez, valamint ezek harmonizálásához – minden ettől eltérő cél 
a szakma kizárólag reflexív, tehát öncélú használatát jelenti. 

 
Módszertani füzetünkben a következő tematikus egységekhez kínálunk különböző módszertani eszközöket: 

1. Gazdasági alapfogalmak 
2. Fogyasztói magatartás és a kereslet 
3. A vállalat termelői magatartása és a kínálat 
4. A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai 
5. A gazdaság ágazati rendszere 

 
Valamennyi anyagrésznél az alábbiak szerint csoportosítottuk a módszerbankunkban szereplő feladatokat: 

A. Előzetes ismeretek felmérése, motiválás 
B. Új ismeretek szerzése 
C. Alkalmazás, gyakorlás probléma megoldás 
D. Ismeretek rendezése, összefoglalás 
E. Ellenőrzés, értékelés 
 

A B. és a C. blokkokban rendre ugyanazok a tartalmi egységek szerepelnek – a különbség az, hogy az „Új ismeretek 
szerzésénél” arra mutatunk feladatokat, hogyan lehet a tananyagot átadni, az „Alkalmazás, gyakorlás probléma meg-
oldásnál” pedig arra készítjük föl a diákokat, hogy maguk is a lehető legteljesebben alkalmazzák, megjegyezzék és 
elsajátítsák a megszerzett ismereteket. 
 

 
A Szerzők 

  



I. Gazdasági alapfogalmak 
 

A kerettanterv szerint a téma feldolgozásához rendelkezésre álló óraszám: 10 óra 
 

A. Előzetes ismeretek felmérése, motiválás 
 

1. témakör: A közgazdaságtan bemutatása (célok, a vizsgálódás területe) és a többi tantárggyal való 
összekapcsolása 

 
A közgazdaságtan a gazdálkodók irányításának, ösztönzésének a tudománya. Ezt el kell választani a gazdálkodástól, 
valamint annak tudományos megközelítéseitől, ami a helyes gazdálkodási döntésekkel foglalkozik. A közgazdaság, 
azaz ökonómia (az oikonomika görög eredetű szó alapján) eredetileg háztartás-gazdaságtant jelentett. A közgazda-
ságtudomány azonban nem a háztartással, hanem a helyes gazdaságpolitikai vezetéssel foglalkozik. A közgazdász a 
gazdálkodókat segíti a helyes döntések meghozatalában anélkül, hogy a döntés szabadságától megfosztaná őket. 
 
A gazdálkodó és a közgazdász közötti alapvető különbség, hogy a közgazdász kialakítja azokat a gazdasági feltétele-
ket, kereteket, amelyek segítik a gazdálkodót a helyes döntés meghozatalában. Nem dönt helyette, de nem is hagyja 
magára döntésében. Úgy alakítja, szervezi a gazdasági folyamatokat, intézményeket, ad tájékoztatást a gazdasági 
helyzetről, hogy a szabad döntések révén a lehető legközelebb jusson a társadalom az elérhető legjobb kimenetelhez. 
 
Ebből adódóan a közgazdász nem csupán gazdasági, pénzügyi kérdésekkel foglalkozik, hanem a biztonság, a sza-
badság, a demokrácia és a jólét megvalósításához szükséges ösztönzőkről gondoskodik. Ekképpen munkája elvá-
laszthatatlan például a történelemből vizsgált helyzetektől, az irodalomban gyakran előforduló konfliktushelyzetektől, a 
testnevelés órán, vagy akár az énekkarban előkerülő szervezési, együttműködési kérdésektől, a különböző kémiai 
eljárások közötti választástól. A továbbiakban konkrét példákkal szemléltetjük majd, miként lehet a diákok különböző 
tantárgyait összekapcsolni. 
 

a) Mobilmánia 
 

cél: a közgazdasági és az üzleti döntések elválasztása, megértése 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 20-30 perc 

 
A diákok gyakran önállóan gazdálkodnak telefonhívásaikkal, zsebpénzükkel. Hozzájuk képest szüleik közgazdasági 
munkát végeznek, amikor meghatározzák a zsebpénz nagyságát, döntenek arról, hogy készpénzt adnak-e, vagy pél-
dául étkezési utalványt, hogy hetente, vagy havonta adnak-e pénzt. Más helyzetekben már a szülők viselkednek gaz-
dálkodókként. Döntéseikben éppúgy segítik őket a közgazdászok, mint ők a gyermekeiket abban, hogy milyen hosszú 
időre osszák be a zsebpénzüket. 
 
A téma kibontásához alkalmazott módszer, a mobilmánia a szerepcserére épül. A diákokkal való beszélgetésben az 
elsődleges cél a közgazdász és gazdálkodó szerepek elválasztása és annak érzékeltetése, hogy a közgazdász min-
dig egy bizonyos cél elérése érdekében alakítja ki a gazdálkodói környezetet. E cél megfogalmazása a legnehezebb 
feladat, amire a mobilmánia során, vagy akár a témakör végén érdemes részletesen kitérni. A tapasztalatokat közö-
sen összegzik. 
 
Az osztály együttműködési képességétől, létszámától függően közös beszélgetésben, vagy kiscsoportos munkában 
érdemes a témát feldolgozni. Mindkét út során támpontul szolgálnak az alábbi kérdések. 

 

 Hogyan szabályozzák a mobiltelefon-használatodat? 

 Mi a szűkös számodra: a percdíj vagy az internetes letöltés, vagy egyik sem?  

 Hogyan osztod be a szülőktől kapott pénzt, az adatforgalmi keretedet, azaz a rendelkezésedre álló lehetősé-
geket, a szűkös erőforrást?  

 Van-e valamilyen limit, amit nem léphetsz túl? Mi történik, ha mégis túlléped?  

 Egyetértesz-e ezzel a csomaggal, vagy szerinted jobban járnál, ha másként lenne szabályozva a mobiltele-
fon-használatod? 

 Ha Te dönthetnél, milyen mobiltelefon konstrukciót vásárolnál magadnak: előfizetésest vagy kártyást?  
o Előbbi esetében, hogyan próbálnád egy bizonyos határ alatt tartani a telefonszámlát? Milyen eszkö-

zök állnának rendelkezésedre?  
o Kártyás telefon esetén milyen gyakran töltenél fel rá pénzt: mindig, amikor elfogy a pénz róla, szigo-

rúan havonta egyszer stb.?  
  



B. Új ismeretek feldolgozása 
 

2. témakör: A gazdaság (piaci és nem piaci) szereplőinek megismerése 
 
Az alapvető cél, hogy a diákok felismerjék, hogy a munkamegosztás (azaz az együttműködés erejének kihasználása) 
megsokszorozza a termelést. A munkamegosztás az együttműködés erejének kihasználása. Nem egy új gép, nem a 
munkások tudásának növekedése eredményezi a termelés ugrásszerű növekedését, hanem az a tény, hogy közösen 
dolgoznak, hogy képességeik, tudásuk, erejük összeadódik (kollektív hatékonyság). A szakértelem nemcsak azt jelen-
ti, hogy olyat termelnek, amire szükség van, hanem hogy a termelés során a lehető legkisebb erőforrást veszik igény-
be. Ezért a közgazdaságtan feladata a munkamegosztás szervezése.  
 
A munkamegosztás irányítása, szervezése, a politikai-gazdaságpolitikai intézményrendszer vezetése önálló szakma. 
Az igazságos vezetés elképzelhetetlen demokrácia nélkül, ezért a gazdaságpolitikai irányításban is kereteket kell adni 
a demokratikus intézményeknek. A munkamegosztás szervezésében az állam és a piac kiegészíti, és nem helyettesíti 
egymást. Egy folyamat értékelésének az a helyes szempontja, hogy a közjó érvényesül-e, nem pedig az, hogy ki az 
irányító (például állam, vagy piac, esetleg tanár, vagy diák). A gazdasági intézményeket a közjó érdekében szervezik, 
és mivel a közjó változik, ezért az intézmények is állandóan fejlődnek. 

 
a) Címkézés 

 
cél: a munkamegosztás szerepének megértése a közjó, az igazságosság és a hatékonyság tükrében 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: egy kép (ld. illusztráció) 
időigény: 15 perc 

 
A diákok csoportokban töltsék ki a képet. Minden szereplőhöz írják oda, hogy mi lehet a feladatkörük.  

 

 
 
A diákok által javasolt feliratok és például az alábbi segítő kérdések révén a Tanár és az osztály közösen bonthat-
ja ki a munkamegosztás fent vázolt tartalmát. 
 

 Melyik országban rögzíthették ezt a képet? Miért? 

 Milyen gyorsan készülnek el a munkával? 

 Miért várnak körben tétlenül, miközben csak egy dolgozik? Mi lenne a feladatuk? 

 Kinek lenne a feladata, hogy munkára ösztönözze, ellenőrizze őket? Ő miért nem teszi a dolgát? 

 Mennyi pénzt kaphatnak a képen látható szereplők? 

 Ha többet kapnának, akkor is lazsálnának? 
 

3. témakör: A munkamegosztás elméleti alapjai 
 
Smith korában még hiányzott az a technika, ami a munkamegosztást összekapcsolhatta volna az alkotó munkával. 
Csak napjainkban, a XX. század végétől nyílt meg annak a lehetősége, hogy a társadalom széles csoportjai megsza-
badulhassanak a gépies munkától. A XXI. században az alkotó munkák rendszerét a munkamegosztás szervezi. A 
dolgozónak immár célja, hogy jóra törekedjen. Tudatában van ennek, így nem pusztán eszköze, alárendeltje, hanem 
alkotója is a termelésnek. A XXI. század első éveitől kezdődő időszakot ezért nevezzük tudás alapú gazdaságnak. 
Volt olyan korszaka a történelemnek, amely szembeállította egymással az igazságosság és a hatékonyság fogalmát, 
de ez a XXI. századi közgazdaságtan számára már nem fogadható el.  Napjainkban már csak a hatékony eljárás az 
igazságos és az igazságosság mércéje a hatékonyság. 
 

forrás: 

http://www.keptelenseg.hu/keptelenseg/mun

kamegosztas-7128 



Smith a munkamegosztás három előnyét különböztette meg: 
 

1) A dolgozók gyakorlottabbá, ügyesebbé válnak. Ha valaki egy munkafázisra specializálódik, akkor azon a terüle-
ten szakértelme biztosabbá válik, akár nagyon magas színvonalú is lehet. Napjainkban a szakértelem szerepe 
már különbözik a XVIII. századitól. Az ezredforduló technikája mellett figyelemmel kell követni más szakterüle-
tek fejlődését is. Ahhoz, hogy valaki jól végezze a munkáját, saját szakmájában kell tudnia alkalmazni a más 
tudományokban elért fejlődést. 

 
2) A munkafolyamatban megszűnik az egyes munkafázisok közti átállásból fakadó veszteség. Azzal, hogy a mun-

kásnak nem kell más gépet, eszközt használnia, időt takarít meg és figyelmét sem köti le a váltás. 
 
3) A munkamegosztás lehetőséget ad arra, hogy a dolgozó a saját munkáját megkönnyítendő praktikus megoldá-

sokat, gépeket találjon fel. Az újítás mozgatóereje a szakértelem és a felesleges, gépies munkától való szaba-
dulás vágya. Smith hangsúlyozta, hogy minden dolgozónak használnia kell az eszét is a munkafolyamat köz-
ben. A kollektív hatékonyság akkor a legnagyobb, ha mindenki szeretné fejleszteni a munkáját. Ezt az állandó 
törekvést a munkamegosztásban rendszerré lehet szervezni, így a fejlesztési elképzelések nem kallódnak el, 
közös tudássá válnak. 

 
a) Tűmanufaktúra - Forráselemzés 

 
cél: a kollektív hatékonyság forrásainak és hatásainak megértése 
szervezési mód: egyéni munka, csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 20 perc 
 
„Az a tény, hogy most, a munkamegosztás következtében, ugyanannyi munkás sokkal több munka elvégzésére ké-
pes, három különböző körülménynek köszönhető: először is annak, hogy minden speciális területen működő munkás 
ügyessége nő; másodszor, hogy megtakarítják azt az időt, ami általában elvész akkor, amikor egyik fajta munkáról 
áttérnek a másikra; s végül a sok gép feltalálásának, amelyek megkönnyítik és megrövidítik a munkát, és lehetővé 
teszik, hogy egy ember sok ember munkáját végezhesse el.” (részlet Adam Smith A nemzetek gazdagsága c. 1776-
os művéből) 
 
Az idézet alapján egyéni munkában azonosítsák a diákok a munkamegosztás hatásait, előnyeit, majd csoportmunká-
ban egyeztessék a kapott eredményeket. 
 
Miután a 3-5 fős csoportok konszenzusra jutottak, mutassák be ezeket konkrét példák kapcsán. Írják össze, miként 
változtatja meg egy festő, egy gyári munkás, egy kézilabdázó, egy szakács munkájának eredményességét, ha töb-
bekkel dolgoznak együtt ugyanazon a „terméken” ahelyett, hogy külön-külön próbálnák meg azt létrehozni. Az ered-
ményeket az osztály közösen értékeli. 
 

4. témakör: A munkamegosztás gyakorlata 
 
A taylorizmus a XX. századi vállalati modell első fázisaként lehetővé tette, hogy már ne a tőkések kezeljék automata-
ként a munkást, hanem önmaga diktáljon saját magának tempót. Bár a munkavégzés módja még mindig monoton és 
fizikai, de megjelenik ebben a vezetéstudományi megközelítésben a vezetés szakszerűsége.  
Taylor elsőként tekintette az üzemvezetést tudománynak. Szakított a XIX. század vezetési technikáival, amelyeket az 
ösztönösségre hagyatkozó, csapongó, önkényeskedő vezető gyakorolt. Taylor a munkaadó és a munkavállaló közötti 
közös értékrend, közös kultúra megteremtésében látta a vezetői tevékenység legfontosabb elemét. 
A magas bér nem altruizmus, hanem a partneri együttműködés felé tett fontos lépés a munkás és munkáltató közös 
kultúrájának megteremtése által. 
 

a) Szerepjáték: Taylor és Schmidt, a rakodómunkás 
 
cél: a munkaszervezés tudományos megközelítése 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 25 perc 
 
A diákok játsszák el a párbeszédet. Majd az osztály közösen beszélje át a szereplők motivációit az alábbi szempontok 
szerint. 

 Igaza volt-e a Taylornak, vagy be akarta csapni a rakodómunkást? Ti mit feleltetek volna?  

 Mi lehetett Taylor igazi célja? Miért fontos, hogy magasra értékeli-e magát Schmidt? 

 Ki az az ember, akinek engedelmeskednie kell a munkásnak? 

 Miért lehet fontos pihenőt parancsolni? A pihenés miért nincs a munkásra bízva? 
 



"Most a feladatunk már csak annyiból állt, hogy rá kellett venni Schmidtet arra, hogy rakjon ki 47 tonnát, és ennek 
révén legyen elégedett is. Ezt a következőképpen értük el. Kihívtuk Schmidtet a rakodómunkások közül, és körülbelül 
ilyen beszélgetést folytattunk vele: 
- Schmidt, maga magasra értékelt ember? 

- Nem tudom, mire gondol. 

- Dehogynem tudja. Azt akarom tudni, hogy maga magasra értékelt ember-e vagy nem. 

- Nem tudom, hogy érti. 

- Ugyan már, válaszoljon a kérdésemre! Én csak azt akarom tudni, hogy maga magas értékű ember-e vagy maga is 
egy a többi olcsó fickó közül. Azt szeretném tudni, hogy akar-e 1,85 $-t keresni naponta, vagy elég magának az az 
1,15, amit a többiek kapnak, akik mind olcsó fickók. 

- Akarnék-e 1,85 $-t naponta? Ez lenne a magas értékű ember? Igen, akkor magas értékű ember vagyok. 

- Ó, maga megnehezíti a dolgomat, Schmidt! Hát persze, hogy maga is akar 1,85 $-t naponta - hiszen mindenki akar! 
Azt is tudja pontosan, hogy ennek semmi köze ahhoz, hogy most jól meg van fizetve. Az istenért, válaszoljon már a 
kérdésemre, és ne vesztegesse az időmet! Jöjjön csak ide! Látja azt a halom nyersvasat? 

- Igen. 

- Látja azt a vagont? 

- Igen. 

- Nos, ha maga magas értékű ember, akkor holnap 1,85 $-ért fogja ezt a nyersvasat abba a vagonba rakni. Na, most 
szóljon: magas értékű ember-e vagy sem? 

- 1,85 $-t kapok azért, hogy azt a vasat arra a vagonra felrakjam? 

- Hát persze, hogy kap! 1,85 $-t fog kapni mindennap, az egész évben, ha felrak egy ilyen rakást! Egy magas értékű 
embernél ennek úgy kell lennie, és ezt maga éppúgy tudja, mint én. 

- Rendben. Holnaptól 1,85 $-ért rakom a vasat, és ez mindig így lesz, ugye? 

- Ha úgy tesz, úgy lesz. 

- Hát akkor én tényleg magas értékű ember vagyok. 

- Álljunk meg egy kicsit! Éppúgy tudja, mint én, hogy egy magas értékű embernek reggeltől estig azt kell tennie, amit 
mondanak neki. Látta már ezt az embert? 

-  Még soha. 

- Rendben; ha jól akar keresni, holnaptól pontosan azt fogja tenni, amit ez az ember mond, méghozzá reggeltől estig. 
Ha azt mondja, hogy vegyen fel egy vastömböt és induljon el vele, felveszi és elindul. Ha azt mondja, hogy üljön le és 
pihenjen, maga leül és pihen. Így dolgozik szépen egész nap. És még egy: nincs visszabeszélés. A magas értékű 
ember mindig azt teszi, amit mondanak neki, és nem beszél vissza. Érti? Ha ez az ember azt mondja, hogy menjen, 
maga megy, ha azt mondja, hogy üljön le, leül, minden megjegyzés nélkül. Holnap reggel így kezdi a munkát, és majd 
estére meglátjuk, hogy tényleg magas értékű ember-e?" 
(Taylor, F. W.: Üzemvezetés. A tudományos vezetés alapjai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1983; eredeti angol 
kiadás: 1911, 209-210. old.)  



 

Forrás: http://www.funzine.hu/wp-

content/uploads/2011/02/Arena_Plaza.jpg  

 

C. Alkalmazás, gyakorlás problémamegoldás 
 

2. témakör: A gazdaság (piaci és nem piaci) szereplőinek megismerése 
 

a) Lobbi 
 
cél: a gazdaságpolitikai döntéshozatal megértése, az érintettek és a közjó megfogalmazása 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 30 perc 
 
A diákok alkossanak olyan csoportokat, amelyek egy pláza nyitásának érin-
tettjei lehetnek: kistermelők, álláskeresők, diákok, szülők, befektetők, tőzs-
deügynök, külföldi tulajdonosok, gazdaságpolitikai irányítás stb. A csoportok 
gyűjtsék össze érveiket a pláza nyitásával kapcsolatban, és összegezzék, 
hogy az miként befolyásolja az életüket. Az osztályközösség hallgassa meg 
valamennyi bizottság álláspontját (ezeket egy táblára címszavakban fel is 
lehet ragasztani), majd döntsön, hogy támogatja-e a bevásárlóközpont 
megnyitását. Gondolják végig azt is, hogy a fenti csoportoknak mekkora 
beleszólásuk van valójában a döntési folyamatokba! 
 

3. témakör: A munkamegosztás elméleti alapjai 
 
A munkaszervezési és hatékonysági dimenziókat tágan értelmezve a diá-
kok felismerhetik, hogy az élet minden területén, így más tantárgyak, akár a 
testnevelés esetén is alkalmazható a gazdasági logika, az együttműködés 
és a felelősségi körök elemzése. 
 
A cél, hogy a diákok meglássák, munkamegosztás nélkül nem biztosítható a kölcsönösség, a visszajelzések rendsze-
re, és így az igazságosság a közösség tagjai között. A munkamegosztás biztosítja, hogy mindenki a saját szakértelme 
révén járulhasson hozzá a közjóhoz. A hozzáértés és gyakorlottság az alapja annak, hogy a társadalom valamennyi 
szereplője alkalmazza az igazságosságot, a közjót. Érdemes hivatkozni a klasszikus irodalmakra ezen a ponton (Pla-
tón: Az állam; Smith: A nemzetek gazdagsága). 
 

a) Öltőzői titkok 
 
cél: a munkamegosztás elméleti összefüggéseinek megértése 
szervezési mód: frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 20-30 perc 
 
Példa az Öltözői titkok feladatra: 
 

1. A konkrét feladathoz illeszkedő csapatfotó kivetítésével érdemes felosztani a munkamegosztási feladatokat a 
csapaton belül. Az alábbi kérdések segíthetnek a munkamegosztás közös, tartalmi kibontásában: 
 

 Miért van ilyen sok ember a képen, ha csak ketten ülnek az autóban? Mit lehet az ő feladatuk? 

 Hányan vehetnek részt összesen az autók elkészítésében, a csapat működtetésében? A többiek miért nem 
szerepelnek a képen? 

 Kik a felelősek azért, hogy ezek a különböző tevékenységek illeszkedjenek egymáshoz? Nekik mi a szakmá-
juk? 

 Mi motiválja az itt dolgozókat? Csak a pénz? Szeretik esetleg a munkájukat? Növeli-e a hatékonyságot, ha 
olyan munkát végez az ember, amit szeret? (Hogyan lehetséges az egyéni motivációnak nagyobb teret adni 
termelésben?) 

 Miben különbözik ez a csapat a korábbi feladatban szereplő munkásoktól? 
 

http://www.funzine.hu/wp-content/uploads/2011/02/Arena_Plaza.jpg
http://www.funzine.hu/wp-content/uploads/2011/02/Arena_Plaza.jpg


 

Forrás: http://www.f1fanatic.co.uk/wp-content/uploads/2010/11/redb_abud_2010-2.jpg 

 

2. Egy kép elemzése mellett például egy idézet is alkalmas a téma kibontására: 
 
„Rosszul érezném magam, ha már most hazamennék, és nem dolgoznék tovább. Nyertem már ugyan világ-
bajnoki címeket, de nem feledem, hogy milyen kis lépések vezetnek a sikerhez. Most fejeztünk be egy meg-
beszélést a csapattal, úgyhogy akár már mehetnék is vacsorázni, de maradok. Ha az egyik versenyen elrom-
lana a motor, rosszul érezném magam, mert azt gondolnám, hogy ennek az oka akár az én lustaságom is le-
hetett.” Ezt a nyilatkozatot Sebastian Vettel adta 2012 márciusában. 

 

 Jogos lenne az önvád egy esetleges technikai meghibásodás után? 

 Elkülönülő munkafázisokat végeznek-e a technikusok és a pilóta, vagy alapvetően együttműködnek-e a ter-
melés során?  

o Ha igen a diákok válasza: El tudják képzelni, hogy a világbajnok versenyző rendszeresen csavarozza 
a saját autóját?  

o Ha nem a válaszuk: Miért marad Vettel mégis a szerelőkkel? 

 Mennyire feleltethető meg egy versenyistálló munkája egy osztályközösségéhez, vagy az iskoláéhoz, illetve 
az országéhoz? A hasonlóságok megfogalmazása után próbáljanak allegóriát alkotni: mi az a termék az 
utóbbi esetekben, ami a csapatnál az autó, vagy a nagydíjgyőzelmek? 

 Mi okozhatta, hogy idővel egy másik csapat legyőzte őket? 
 

4. témakör: A munkamegosztás gyakorlata 
 
Ford ugyanabból a problémából indult ki, mint Taylor – mindketten felismerték, hogy a dolgozók alapvetően nem ér-
dekeltek a magasabb teljesítményben. Ennek kezelése érdekében olyan vállalatot akart létrehozni, ami segíti az ér-
tékrend követését és alkalmazását. A Ford vállalat ezért nemcsak gépek összessége volt, hanem életmódbeli közös-
ség is, a létbiztonság forrása is. Ford ezért épített lakásokat (ez volt a Ford-falu), biztosított egészségügyi ellátást, 
oktatási lehetőséget stb. Ford  
 
Henry Ford állt elő azzal a szlogenszerű üzleti elképzeléssel, hogy „mindenkinek egy T-modellt”. Olyan autót akart 
építeni, aminek ára 100 dollár alatt van – sikere egyben a tömegtermelés sikere. Stratégiájának másik sarokköve az 
volt, hogy egy Ford-munkás 4 havi bére elegendő legyen a T-modell megvásárlásához. 
 

a) Ford és az igazgatótanács 
 
cél: a vezetéstudomány kulturális összefüggéseinek bemutatása 
szervezési mód: frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 20 perc 
 
„1914 első napjaiban Henry Ford fontos döntést hozott. Egy igazgatótanácsi ülésen azzal a javaslattal állt elő, hogy a 
munkások napi bérét emeljék lényegesen a piaci bér fölé. (kb. 2 dollár 20 cent). Az igazgatósági tagokat, akiket elké-
pesztett az ötlet, gúnyosan kérdezték tőle, hogy ha már emelni akarja a béreket, miért áll meg 3 dollárnál, amikor 
ugyanilyen erővel 4, sőt, akár 5 dollárt is javasolhatna. Ford elfogadta a kihívást, és az ötdolláros napibér kihirdetésé-

http://www.f1fanatic.co.uk/wp-content/uploads/2010/11/redb_abud_2010-2.jpg


vel beírta nevét a történelemkönyvekbe. A cég várható nyereségének felét, mintegy tízmillió dollárt, rögtön el is különí-
tették a béremelés céljaira, amely még az év január 12-én életbe is lépett.” (Miller, Menedzserdilemmák 11. o.)  
 
A fenti idézet alapján, rövid készülés után 6-8 fős csoportban játsszák el az igazgatósági ülést! Előtte osszák ki a sze-
repeket maguk között. A szerepek és az álláspontok kidolgozásában is segítséget adnak az alábbi szempontok, me-
lyeket a jelenet után közös beszél meg az osztályközösség. 
 

 Milyen érvek hangozhatnak el Ford javaslata ellen, illetve mellett? 

 Hogyan tudták kitermelni a magasabb bér jelentette többletkiadást? 

 Miben volt más a fordista gyár termelési gyakorlata a taylori elvekhez képest? 

 Miben változtatna a diákok teljesítményén, ha a szülők, vagy az iskola fizetne a jó jegyekért? Miért elterjed-
tebb az egyetemen az ösztöndíj, mint a gimnáziumokban?  

 
D. Ismeretek rendszerezése, összefoglalás 

 
A munkamegosztás révén nyílik lehetőség a két alapvető csoport, a fogyasztók és a termelők elválasztására. A rend-
szerezés során erre kiemelt hangsúlyt kell helyezni, mert ez jelenti az átvezetést a következő két nagy tematikus 
blokkra. 
 

a) Órarendező 
 
cél: a korszerű ismeretek és a munkamegosztás kibontása 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: esetleges kivetítéshez szükséges technika 
időigény: 20-30 perc 
 
A diákok 4-5 fő csoportokban tegyenek javaslatot a különböző tárgycsoportok tartalmára és heti óraszámára az aláb-
biak szerint: különítsenek el kötelező, kötelezően választható (amikor a blokk tárgyai közül 1 vagy több darabot a diá-
kok választhatnak meg órarendjük összeállításakor) és választható tárgyakat (olyan kurzuscsomag, amelyből nem 
kötelező választania a hallgatóknak. A diákok új tárgyakat is kitalálhatnak, és nem kell minden tanult tárgyat beillesz-
teniük a tanrendbe.  
 
A felszereltséghez illeszkedően a táblán/kivetítőn a tanár segítségével összegezzék és (akár szavazás útján is) érté-
keljék a kapott javaslatokat és hasonlítsák össze az aktuális iskolai gyakorlattal. Mennyiben tekinthető az így kialakí-
tott tárgykínálat piaci kínálatnak? Kik a piac szereplői? A tárgykínálat összeállításának folyamata mennyiben hasonlít-
ható a Google keresőmotorjához? Mi alapján rangsoroltak a diákok? 
 

E. Ellenőrzés, értékelés 
 

a) Őrült Ballmer 
 
cél: a tanultak összefoglalása 
szervezési mód: frontális munka 
eszközigény: videók lejátszásához szükséges eszközök 
időigény: 20 perc 
 
Az osztály közösen nézze meg az alábbi videókat, majd együtt értékeljék a látottakat!  
 
140514 Híradó 01 Együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzat a Pannon Egyetemmel: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z0Zj8QlVDNU 
Steve Ballmer going crazy: http://www.youtube.com/watch?v=wvsboPUjrGc  
 
Miben különbözi egymástól a két rendezvény? Melyik vezető tűnik hitelesebbnek? Melyiknek hiszel inkább? Mit gon-
dolsz, melyikük végzi a dolgát nagyobb felelősséggel? Ha stílust cserélnének, akkor melyikükben bíznál jobban? A 
kérdések kibontásával az egész tananyag átismétlésére nyílik lehetőség. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Z0Zj8QlVDNU
http://www.youtube.com/watch?v=wvsboPUjrGc


II. Fogyasztói magatartás és a kereslet 
 

A kerettanterv szerint a téma feldolgozásához rendelkezésre álló óraszám: 10 óra 
 

A. Előzetes ismeretek felmérése, motiválás 
 
1. témakör: Piac, piaci szereplők 

 

Tapasztalataink alapján már sok dolgot tudunk a piacról. Eső témakörünkben a közgazdaságtani elemzések szem-

pontjából pontosítjuk fogalmát. Megvizsgáljuk, hogy kik a piaci szereplők, miért – mi célból – jelennek meg a piaco-

kon, döntéseik alapján hogyan alakul ki a piaci kereslet és piaci kínálat, ezek alakulása hogyan befolyásolja a termé-

kek/szolgáltatások árait, illetve a kialakuló árak hogyan hatnak vissza a piaci szereplők döntéseire. A témakör feldol-

gozása során megismerkedünk a piaci folyamatok elemzéséhez felhasznált eszközökkel: a keresleti és kínálati függ-

vénnyel, illetve a piaci önszabályozó működési mechanizmusát modellező Marshall-kereszttel. 

a) Képmontázs a piacról 

 
Célkitűzés: megfigyelhető jelenségek alapján általánosítás, fogalomalkotás 
Szervezési mód: csoportmunka 
Eszközigény: papír, toll, gyurmaragasztó, képek a piacról 
Időigény: 3 – 5 - 5 perc 

 
A tanár első lépésben annyi képet keres a piacról, ahány csoportot akar kialakítani. Ezután minden képet annyifelé 
vág, ahány tanuló lesz egy csoportban. A kivágott képrészleteket összekeverve minden tanuló kap/húz egyet. Ezután 
mindenki megkeresi az összetartozó képrészletekkel bíró tanulókat. Ők alkotnak egy-egy csoportot a továbbiakban. A 
csoportoknak a következő kérdésekre kell válaszolniuk: 

 
Feladat: 

a) Mit látunk a képen? Az összerakott kép alapján válaszolnak a tanulók. 
b) Kiosztjuk azt a lapot, amin a négy piac képe található. Feladat: Gyűjtsük össze, hogy mi a közös bennük! Az 

összegyűjtött jellemzők alapján a csoport fogalmazza meg, hogy számára mit jelent a piac. 
c) Alkossuk meg a piac fogalmát közösen! Minden csoportból valaki felírja a táblára az általuk kialakított fogal-

mat.  
d) Ezután frontális munka keretében értékelünk és kialakítjuk a piac definícióját. 

 

 
 
 
 

  forrás: http://hvg.hu/gazdasag/20101026_corvin_bevasarlokozpont_nyilt 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

forrás: http://www.svabpekseg.hu/bp_boltok.html 

 

http://www.g8italia2009.it/G8/Home/IncontriMinisteriali/G8-G8_Layout_locale-

1199882116809_MinisterialeLavoro.htm 

http://www.svabpekseg.hu/bp_boltok.html


 
 
 
 
 
A „b” feladathoz kiosztandó lap: 
 
 

 
 

b) Halmazok és részhalmazok 

 
cél: előzetes ismeretek mozgósítása, kapcsolatteremtés az előző témakörrel 
szervezési mód: egyéni munka - csoportmunka – frontális munka 
eszközigény: csomagolópapír, vastag filctoll 
időigény: 15-20 perc 

http://www.gastronomica.hu/index.php?pg=hold_utcai_piac 



Fogyasztó Vállalat

Feladat: 
a) A tanulók kártyát húznak. A kártyák felén a fogyasztó, a másik felén a vállalat szerepel. (Egy-egy csoportnak 

annyi kártyát készítünk, ahány tagja van).  A kihúzott gazdasági szereplők főbb jellemzőinek összegyűjtése 
egyéni feladat. 

b) Ezután csoportban folytatjuk a feladat megoldását. A csomagolópapírra két egymást metsző kört rajzolunk, 
amelyekbe az összegyűjtött jellemzőket a megfelelő halmazba, illetve részhalmazba írjuk be. A jellemzők osztá-
lyozása közben új jellemzők is felmerülhetnek, ezeket is be kell írni a megfelelő helyre. 

c) A csoportok bemutatják munkájuk eredményét, majd közös megbeszélés, értékelés, a feladat lezárása. 
 

A tanulóknak kiadandó feladatlap: 
1) Az előző fejezetben megismert gazdasági szereplőkről: fogyasztóról, vállalatról gyűjtsük össze ismereteinket! 

Illesszük be az alábbi, a gazdasági körforgást szemléltető ábrába gazdasági szereplőnket! (egyéni munka) 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Az alábbi körökbe írja be az egyes gazdasági szerelők jellemzőit! A közös halmazba a rájuk közösen, a közös 
halmazon kívül pedig a speciális jellemzőik kerüljenek be! (csoportmunka) 

 

c) Búzapiaci játék  

 
Forrás: Medgyesi Gabriella: Gazdasági játékok – játékos gazdaság, a játékot eredeti formájában vettük át. 
Célkitűzés: motiválás, a témakörrel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása, egyéni tapasztalatok gyűjtése játékos for-
mában, amelyekből következtethetünk a piac működésére 
Szervezési mód: egyéni munka és frontális munka 
Eszközigény: eladói és vevői kártya, eredménylap, tábla, toll, kréta 
Időigény: 40-45 perc 
 
Feladat: Az osztály tanulóit két csoportra osztjuk: vevőkre és eladókra 
 
A játékszabály: 
Minden vevő és eladó a megfelelő csomagból húz egy-egy kártyát. A kártyán a vevők számára a következő szöveg 
található: 
„E szelvény feljogosít arra, hogy vásárolj 10 tonna búzát a lehető legalacsonyabb áron. Ha többet fizetsz, mint 
……………………….. Ft / tonna, akkor veszteséged van.”  

termelési 

tényezők 

termék 



Az eladói kártya szövege: 
„E szelvény feljogosít arra, hogy eladj 10 tonna búzát a lehető legalacsonyabb áron. Ha kevesebbért adod el, mint 
……………………… Ft/tonna, akkor veszteséged lesz.” 
Mind az eladó, mind a vevői kártyákra konkrét összegeket írunk. A kihúzott kártyán szereplő összeget a játékosok 
nem árulhatják el. A kártyákon szereplő összeget a tanulóknak be kell írniuk az eredményjelző táblázatukba. 
A játék kezdetekor az eladók és vevők találkoznak egymással és megpróbálnak egymással üzletet kötni. Bárki bárki-
vel köthet üzletet. A vevők úgy, hogy igyekeznek a kártyájukon szereplő árnál olcsóbban vásárolni, az eladók pedig 
drágábban eladni, hiszen így realizálhatnak nyereséget. Amennyiben egy üzletet sikerül megkötni, akkor a tényleges 
árat be kell írni az eredményjelző táblázatba, az eladó a tanárnak bejelenti a tényleges eladási árat. A tanár a táblán 
vezeti a létrejött tranzakciókat. Ezután mind az eladó, mind a vevő visszaadja a kártyáját és újat húz. 
Egy körön belül minden tanuló annyi üzletet köthet, amennyit tud. A táblára felírt adatokat mindenkinek érdemes figye-
lemmel kísérni, mert ez információt nyújt az aktuális árakról.  
A játék öt körből áll. Minden egyes kör után a tanár összeszedi a tanulóknál lévő eladói és vevői kártyákat és minden 
diák új kártyát húz. 
Az ötödik kör után a diákok kiszámolják az egyes tranzakció nyereségét, illetve veszteségét, majd összegezik ered-
ményüket. Az nyer, aki a legnagyobb nyereségre tesz szert. 
 
A tanulók által vezetett eredményjelző lap: 

Üzletkötések száma szelvényen szereplő ár üzletkötésnél kialakult ár nyereség, ill. veszteség 

1.    

2.    

Első kör összesen    

1.    

2.    

Második kör összesen    

1.    

2.    

    

Harmadik kör összesen    

1.    

2.    

    

Negyedik kör összesen    

1.    

2.    

    

ötödik kör összesen    

Mindösszesen:    

 
Az eredményhirdetés után érdemes megbeszélni: 

 Vevőként, illetve eladóként milyen szempontokat vettünk figyelembe a vásárlási döntéseknél? 
 Milyen stratégiát követtünk? (Mire törekedtünk: egy-egy tranzakciónál minél nagyobb nyereségre, még ha ez 

időveszteséggel is járt, illetve kis haszon, nagy forgalom elvét követtük?) 
 Rossz” kártyák esetén (túl alacsony vételi árat előíró, illetve túl magas eladási árat előíró) hogyan döntöttünk? 

Kivártunk? Veszteséggel is túladtunk rajta bízva abban, hogy a következő kártya jobb lesz és az így realizál-
ható nyereséggel ellensúlyozni tudjuk a korábbi veszteséget 

 Milyen szempontokat vettünk figyelembe a vásárlási döntéseknél? 
 Milyen tényezők befolyásolták a tényleges árakat? 
 Melyik körben volt a legnagyobb szórás az árakban? 
 Miért közelítettek egymáshoz az árak? 
 Figyeltük-e a táblára felírt adatokat? Miről tájékoztattak és hogyan befolyásolta döntéseinket? 

 
Eszközigény: 

Vevő kártya Eladó kártya 

26 000 Ft 2 db 26 000 Ft 4 db 

27 000 Ft 2 db 27 000 Ft 6 db 

28 000 Ft 2 db 28 000 Ft 6 db 

29 000 Ft 2 db 29 000 Ft 4 db 

30 000 Ft 4 db 30 000 Ft 4 db 

31 000 Ft 4 db 31 000 Ft 2 db 

32 000 Ft 4 db 32 000 Ft 2 db 

33 000 Ft 4 db 33 000 Ft 2 db 

34 000 Ft 4 db 34 000 Ft 2 db 

35 000 Ft 4 db 35 000 Ft 2 db 

 



A táblára felírt eredménytábla: 

Ár/tonna 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 2-5.kör 
összesen 

26 000 Ft       

27 000 Ft       

28 000 Ft       

29 000 Ft       

30 000 Ft       

31 000 Ft       

32 000 Ft       

33 000 Ft       

34 000 Ft       

35 000 Ft       

 

d)  Gondolattérkép készítése - középpontban a piac 

 
Célkitűzés: A piacról meglévő ismeretek felmérése, diagnosztizálása. A piachoz kapcsolódó témák, fogalmak struktu-
rálása, a kapcsolatok láthatóvá tétele, a téma vizualizálása.  
Szervezési mód: egyéni, csoport és frontális munka 
Eszközigény: papír (A4, illetve csomagolópapír), színes filctollak, gyurmaragasztó, vagy számító-
gép/tablet/okostelefon és a www.coggle.it internetes oldal. 
Időigény: 5 perc+ 10 perc +10 perc 
 
Feladatok: 

1. A csoport minden tagja egyénileg gyűjtse össze mindazt, ami a piac fogalmáról eszébe jut!  
2. A csoport az egyénileg összegyűjtöttek alapján rajzoljon egy gondolattérképet a piac fogalmáról 
3. Az elkészült gondolattérképet a csoportok bemutatják, táblára kiragasztják! 
4. Összegezés, értékelés 

 

e) Azonosulás 

  
cél: előzetes ismeretek mozgósítása 
szervezési mód:  egyéni - páros - csoport – frontális munka 
eszközigény: filctoll , papír 
időigény: 5  + 10 + 5 +10 perc 
 
Feladat:  
a) Gyűjtsd össze, hogy milyen személyekkel, tárgyakkal, piacokkal kerülsz kapcsolatba fogyasztóként? (egyéni 

munka) 
b) Ezután a tanulókat megkérjük, hogy páros munka keretében próbáljanak belebújni egy, a témával kapcsolatos 

tárgy, személy, élőlény… bőrébe, és gondolják át, hogy milyen más tárgyakkal / személyekkel /élőlényekkel ke-
rülnek kapcsolatba, ill. ezeket a kapcsolatokat hogyan élik meg. 
A tanulók kártyákon rögzítik az ötleteiket vagy jegyzetelhetnek. (páros munka) 

c) Ezután a két-két pár csoportot alkotva a kártyákat rendszerezik és beszámolnak munkájuk eredményéről az osz-
tálynak. (csoportmunka) 

d) A beszámolók után összegezzük és rendszerezzük az összegyűlt információkat. Ezek során megkülönböztetjük 
az árupiacot, termelési tényezők piacát, árukat, szolgáltatásokat, termelési tényezőket és a gazdaság körforgás 
ábráját felidézve szemléltetjük a fogyasztó gazdasági szerepét. (frontális munka) 

 

f) Írj „verset” a piacról!  

 
Célkitűzés: A lényeges információk kiemelése, összegezése, tömör fogalomalkotás a legfontosabb jellemzők alapján. 
Kreatív gondolkodás. 
Szervezési mód: egyéni, csoport és frontális munka 
Eszközigény: A4-es lap, csomagolópapír, filctoll, gyurmaragasztó 
Időigény: 10 – 15 perc 
 
Feladatok: 

a) Egy ötsoros vers készítése egyéni munkában a piacról a következő szabályok szerint: 
 a vers első sorába a téma egyszavas leírása kerül (általában főnév)  
 a második sor a téma kétszavas jellemzése (két melléknév) 
 a harmadik sor a témával kapcsolatos „cselekvéseket” fejez ki három szóban (ige vagy igenév)  
 a negyedik sor négyszavas kifejezés, amely a témával kapcsolatos érzéseket fejezi ki  

http://www.coggle.it/


 az ötödik sor az első egyszavas szinonimája, mely a téma lényegét tükrözi  
b) A következő lépésben a csoporttagok bemutatják verseiket és közösen megbeszélik az alkotásokat. Ezután 
megírják a csoport ötsoros versét. 
c) A csoportok bemutatják verseiket, majd frontális munka keretében megbeszélés, értékelés, a versek alapján a 
piac fogalmának megalkotása. 

 

g) Elvárások plakátja 

 
Célkitűzés: ráhangolódás, elvárások meghatározása, motiválás 
Eszközigény: papír, filctollak 
Időigény: 15-20 perc 
Tevékenységi forma: egyéni és frontális munka 
 
Feladat:  
Gyűjtsük össze, hogy a piac témakörének feldolgozásával kapcsolatban milyen elvárásaink, félelmeink vannak!  

  
a) Egyéni munka keretében, minden tanuló írja fel egy-egy kártyára, hogy mit vár, illetve mitől tart a témakör feldol-

gozásakor, a közös munka során. (A várakozásokat piros filccel, a félelmeket, aggodalmakat fekete filccel írják 
fel) 

b) Ezután a kártyákat összegyűjtjük és csoportosítjuk, majd frontális munka keretében összehasonlítjuk, megbe-
széljük az osztály közös és eltérő elvárásait, félelmeit. 

c) A harmadik lépésben a tanár integrálva az előzőekben megbeszélteket elmondja, hogy a témakör feldolgozását 
hogyan, milyen módszerekkel tervezi, hogyan lehet egyeztetni a tantervi és a tanulói elvárásokat.  

 
Javaslat: 
A feladat megoldása során használhatjuk a http://www.scrumblr.ca/ programot. Ekkor a kapott felületen két csoportba 
közösen gyűjthetjük az elvárásokat és a félelmeket. Lehetőségünk van arra, hogy a kapott végeredményt megőrizzük 
és később összefoglalásnál, év végi ismétlésnél visszaidézzük. 

 

h) Asszociációs lánc 

 
Célkitűzés: ráhangolódás, előismeretek mozgósítása, ismétlés 
Szervezési mód: frontális 
Eszközigény: tábla + kréta 
Időigény: 5-10 perc 

 
Ez a módszer – ahogy arra a neve is utal - egy témával kapcsolatos fogalmainkat, ismereteinket asszociatív úton idézi 
fel. 
 
A táblára felírjuk az óra témájával kapcsolatos kulcsfogalmat, például: 
 

    PIAC 
vagy:  FOGYASZTÓ 
vagy:   KERESLET 
vagy:  KÍNÁLAT 
vagy:                KERESLET RUGALMASSÁGA 

 
Kérdőjelet rajzolunk a szó mellé, és elkezdjük a láncot egy olyan fogalommal, amely az 
elsővel összefüggésben van.  
 
Feladat: az utolsó elhangzott szóhoz asszociáló fogalom, kifejezés keresése 
A tanulók szabadon bekiabálhatnak. Választhatjuk azt is, hogy sorban mondják a következő szót. Az elhangzott sza-
vakat felírjuk a táblára. Amint az ötletek végére érünk, akkor a felírt kifejezések alapján összegezzük az adott foga-
lomról elhangzott ismereteinket. 
 
A kapott asszociációs lánchoz későbbi munkánk során visszatérhetünk. Például a rendszerező órákon kutatómunkát 
adhatunk ki, vagy új ismereteket feldolgozó órán olvasási feladatot fogalmazhatunk meg a soron következő tankönyvi 
leckéhez. (pl. Melyik azok a fogalmak, ill. nevek, amelyek szerepelnek a tankönyv következő leckéjében?”) 

 

i) Brainstorming 

 
Célkitűzés: ráhangolódás, előzetes ismeretek mozgósítása, ötletgyűjtés 
Szervezési forma: egyéni munka és frontális munka 
Eszközigény: papír, filctoll vagy tábla+kréta 

http://www.scrumblr.ca/


Időigény: 10-15 perc 
 
A módszer a BRAINSTORMING írásos formája. Minden tanuló megfogalmazhatja ötleteit. 
A feladat alkalmas egy-egy témakör esetében a témával kapcsolatos előzetes ismeretek felmérésére, vagy például 
egy-egy tanóra elején rövid ötletgyűjtésre is. 

 
Feladat: Véleményed szerint mitől függ, hogy mennyi egy liter benzin ára? 
 

1. lépésben a tanulók önállóan válaszolnak, felírják azokat a tényezőket, amelyek szerintük szerepet játszanak az 
áralakulásba.  

2. lépés: Amikor kész, mindent felírt, ami az eszébe jutott tényezőket, akkor kiviszi lapját egy gyűjtőhelyre (tanári 
asztalra) és onnan egy másik lapot felvéve a helyére megy. Ezzel a lappal dolgozik tovább. Elolvassa a lapon sze-
replő tényezőket, és ha tudja, akkor kiegészíti azokat. Ha kész van, akkor újra cserél lapot a gyűjtőhelyen. 
Célszerű, hogy a tanár előre készítsen el pár megoldást, hogy a gyorsan dolgozó tanulóknak is legyen mire cse-
rélni lapjukat. Az első két lépés egyéni munka keretében folyik, ez 7-8 percig tart. 

3. lépés: Ezután az asztalon lévő papírokat szétosztjuk és az azokon szereplő információk alapján, frontális munka 
keretében megbeszéljük a piaci árat meghatározó tényezőket. 

 
Megjegyzés: Csoportmunkában is végezhetjük az utolsó fázist. Ebben az esetben 5-6 papírt kap egy csoport és 
ezek alapján készítik és mondják el válaszukat. 
 

2. témakör: Fogyasztói magatartás – keresleti oldal 

 

A második témakörben a fogyasztóval foglalkozunk. Megvizsgáljuk, hogy a fogyasztói hogyan alakítja ki keresletét, 
döntéseit milyen tényezők határozzák meg.  Elemezzük, hogy jövedelmének, és a termékek árarányának változása 
hogyan befolyásolja keresletét az egyes termékekből. Végig azt feltételezzük, hogy elsődleges célja adott szükséglet-
kielégítésének maximalizálása a korlátozó feltételek mellett. 

a) Gondolattérkép készítése - középpontban a fogyasztó 

 
Célkitűzés: A fogyasztóról meglévő ismeretek felmérése, diagnosztizálása. A fogyasztóhoz kapcsolódó jellemzők, 
fogalmak strukturálása, a kapcsolatok láthatóvá tétele, a téma vizualizálása.  
Szervezési mód: egyéni, csoport és frontális munka 
Eszközigény: papír (A4, illetve csomagolópapír), színes filctollak, gyurmaragasztó, vagy számító-
gép/tablet/okostelefon és a www.coggle.it internetes oldal. 
Időigény: 5 perc + 10 perc + 10 perc 
 
Feladatok: 

a) A csoport minden tagja egyénileg gyűjtse össze mindazt, ami a piac fogalmáról eszébe jut!  
b) A csoport az egyénileg összegyűjtöttek alapján rajzoljon egy gondolattérképet a piac fogalmáról 
c) Az elkészült gondolattérképet a csoportok bemutatják, táblára kiragasztják! 
d) Összegezés, értékelés 

 

b)  Karikatúra 

 
Célkitűzés: ráhangolás, előismeretek, vélemények mozgósítása 
Szervezési mód: csoportmunka 
Eszközigény: 5-6 karikatúra azonos témában, gyurmaragasztó, feladatlap 
Időigény: 3 perc/kép + 10-15 perc 

 
Feladat: A mellékelt karikatúrák a fogyasztással kapcsolatosak. Az A4/A3-as méretre nagyított karikatúrákat a terem 
különböző pontjain helyezzük el a falon szemmagasságban, jól hozzáférhető helyen. Annyi csoportot alakítunk ki, 
ahány karikatúrát kiválasztottunk. A tanulók csoportokban megtekintik a karikatúrákat, és értelmezik azokat az irányító 
kérdések segítségével: 

– Hogyan látja / láttatja a rajzoló a témát? 
– Milyen problémára, illetve a probléma mely aspektusára hívja fel a figyelmet? 

 
2-3 perc után hangjelzésre a csoportok tovább mennek a következő karikatúrához. Ha egy-egy csoportok már mind-
egyik karikatúrát értelmezték, levesszük azokat a falról. 
Ezek után minden csoport húz vagy választ egy karikatúrát, és részletesen elemzi írásban is, egy feladatlap segítsé-
gével. 

 
A feladatlapon szereplő kérdések: 

1) Mit ábrázol a rajzoló? Mely jelenségre hívja fel a figyelmet? 
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2) Hogyan, milyen eszközökkel (tárgyak, alakok, szimbólumok, színek, stb.) ábrázolja a témát? 
3) Érzékelhető-e a rajzoló állásfoglalása? Ha igen, hogyan foglal állást? Szerintetek miben nyilvánul ez 
meg? 
4) Hogyan értékelitek ti a karikatúra mondanivalóját? 

 
Ezután a csoportok elmondják válaszaikat és frontális munka keretében értékeljük és összefoglaljuk az eredménye-
ket, a fogyasztással kapcsolatos információkat. 
 

  
forrás:http://antalvali.com/segitseg-bionom-leszek-11-nap-szakits-a-
fogyasztoi-tarsadalommal-kozmetikumok-keszitese-hazilag.html 

 

 

forrás: http://www.demotivalo.net/view/109315/fogyasztoi-

tarsadalom 

forrás: http://www.hajdupress.hu/hirek/cikk/39194-fogyasztok--tehat-vagyok 

forrás: http://utajovobe.eu/hirek/eu-tarsadalom-es-jog/4538-milyen-vilagot-akarnak-a-globaliz  

forrás:http://agyszunet.blog.hu/2011/11/11/bejegyzes_url_cime_744 

acio-rejtozkodo-urai 



 
forrás: http://merpolo.blog.hu/ 

 
 

c) Hasonló feladat egy kicsit másképp – házi feladatként feladható! 

 
Célkitűzés: ráhangolás, előismeretek, vélemények mozgósítása 
Szervezési mód: egyéni vagy csoportmunka 
Eszközigény: feladatlap, internet, laptop/számítógép/okostelefon 
Időigény:10-15 perc 
 
Feladat: Válogassatok az alábbi linkről ki négy képet  
https://www.google.hu/search?q=rajzok+a+fogyaszt%C3%A1sr%C3%B3l&espv=2&biw=1280&bih=709&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ei=ZqJgVb7LLoG0sgHG34CICA&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=rajzok+a+fogyaszt%C3%B3r
%C3%B3l, amely a fogyasztásra, illetve a fogyasztói magatartásra jellemző, majd válaszoljatok a következő kérdé-
sekre: 

a. Milyen jelenséget ábrázol a rajzoló? 
b. Mi a véleménye az ábrázolt jelenségről a rajzolónak?  
c. Véleményed szerint mi a kép mondanivalója? 
d. Határozzátok meg a fogyasztói magatartás jellemzőit! 

 
 

B. Új ismeretek feldolgozása 
 

1. témakör: 

a) Infó szőnyeg 

 
Célkitűzés: új ismeretek rögzítése 
Szervezési mód: egyéni/páros – csoport 
Eszközigény: feladatlap 
Időigény: 10-15 perc 
 
Feladat: A feladatlapon a keresletet illetve a kínálatot meghatározó tényezők szerepelnek.  

a) A tanulók feladata, hogy ezeket egy megadott szempont szerint szétválogassák, jobbra vagy balra ren-
dezzék. Nyilakkal kell jelölni, hogy melyik jellemző illik a keresletet meghatározó, vagy a kínálatot megha-
tározó tényezők közé. Olyan tényezők esetében, amely mindkettőt meghatározza, értelemszerűen mind-
két irányba húzzunk nyilat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://merpolo.blog.hu/
https://www.google.hu/search?q=rajzok+a+fogyaszt%C3%A1sr%C3%B3l&espv=2&biw=1280&bih=709&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZqJgVb7LLoG0sgHG34CICA&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=rajzok+a+fogyaszt%C3%B3r%C3%B3l
https://www.google.hu/search?q=rajzok+a+fogyaszt%C3%A1sr%C3%B3l&espv=2&biw=1280&bih=709&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZqJgVb7LLoG0sgHG34CICA&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=rajzok+a+fogyaszt%C3%B3r%C3%B3l
https://www.google.hu/search?q=rajzok+a+fogyaszt%C3%A1sr%C3%B3l&espv=2&biw=1280&bih=709&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZqJgVb7LLoG0sgHG34CICA&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=rajzok+a+fogyaszt%C3%B3r%C3%B3l


 
Feladatlap: 

 
 Keresletet meghatározó tényezők Kínálatot meghatározó tényezők 

 
 a fogyasztók jövedelme 
 technikai fejlettség 
 a termék ára 
 munkabér nagysága 
 szükségletek 
 reklám 
 állami támogatások 
 a szereplők száma 
 a termeléshez szükséges energia ára 
 helyettesítő termékek ára 
 

b) Az egyénileg kitöltött feladatlapokat a csoport közösen értékelik és egy – egy oszlopon belül szétválogatják, hogy 
a tényezők közül, hogy melyek változása okoz a keresleti, illetve kínálati függvény mentén történő elmozdulást, il-
letve melyek az adott függvény eltolódását. 

 

b) Keressük meg a kulcsszavakat szófelhő segítségével! 

 
Célkitűzés: szakmai szöveg keresése, értelmezése, a lényeg kiemelése 
Szervezési mód: egyéni/pár – frontális munka 
Eszközigény: internet, számítógép/tablet/okostelefon,  
Időigény: 10-15 perc 
 
Feladat:  
a) A Wikipédiából keressük ki a piaci egyensúly fogalmáról írt szöveget és másoljuk be a szófelhő készítő progra-

munkba!   
http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one 
A kapott szófelhő például így nézhet ki: 

 

 
 

b) Minden tanulónak az a feladata, hogy keressen néhány kulcsfogalmat a szófelhő alapján (legalább négyet 
– például: egyensúly, Marshall-kereszt, jószág, ár, Walras, piac, eladók, kereslet), majd keressen rá ezek-
re a fogalmakra, s írjon ki néhány meghatározást.  
Az első két feladatot érdemes házi feladatként kiadni. 

c) A talált meghatározások alapján közösen, frontális munka keretében kialakítjuk a kívánt fogalmakat. Ezt 
megtehetjük a következő órán.  

d) Ehhez kapcsolódóan újabb házi feladatként kiadható, hogy a megbeszélt fogalmak közül 
egyet kiválasztva készítsen a tanuló „wiki” szócikket. 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Els%C5%91_sz%C3%B3cikkem 

 
Javaslat: A szófelhő készítésekor a bemásolt szövegből érdemes a kötőszavakat kihagyni, így szemléletesebb képet 
kapunk. 

http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Els%C5%91_sz%C3%B3cikkem


c) Alkossunk fogalmat! 

 
Célkitűzés: új ismeretek szerzése, a konkréttól kiindulva a jellemzők általánosítása, absztrakció 
Szervezési mód: csoport és frontális munka 
Eszközigény: papír, filc, internet, számítógép/okostelefon, vetítő 
Időigény: 15-20 perc 
 
Feladat:  

a) A brainstorming szabályai szerint a feladat az, hogy csoport munka keretében soroljunk fel általunk is-
mert piacfajtákat! (pl. devizapiac, bolhapiac, virágpiac, ingatlanpiac, kínai piac, munkaerőpiac, hitelpiac, 
tőzsde, nyersanyagpiac, városi piaci, stb.) 

b) A következő lépésben egy képmontázst kell készíteni számítógép és keresőprogram felhasználásával a 
felsoroltak alapján, majd az elkészült anyagokat kivetítjük! 

c) A harmadik feladat: keressük meg, hogy a kivetített képmontázsok alapján mi a közös a különböző pia-
cokon, és ezek alapján definiáljuk a magát a piacot! Figyeljünk arra, hogy a kialakult piacfogalom mind-
egyik konkrét piacra illeszkedjen! 
 

 

d) Brainstorming - írásban 

 
Célkitűzés: A piaci mechanizmus működésével és az állami beavatkozás lehetséges hatásának szemléltetésére egy 
valós probléma megoldási módjainak  
Szervezési mód: egyéni munka, csoportmunka és frontális munka összegyűjtése, a megvalósítási lehetőségek értéke-
lése a szerzett ismeretek birtokában. Fontos, hogy a lassabban dolgozó tanulók is lehetőséget kapjanak arra, hogy 
összegyűjtsék a saját megoldási javaslataikat. 
Eszközigény: papír, toll, csomagolópapír és filctoll 
Időigény: 10-15 perc 

 
Ismertetünk egy konkrét problémát és megbeszéljük ennek kiindulópontját. 
 Például: 
„A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, min-
denképpen kifizetendő háztartási tételek árának csökkentése egyértelmű és határozott igény valamennyi állampol-
gár részéről. 
Az Országgyűlés biztosítani kívánja az indokolatlanul magas lakossági terhek mérséklését, aminek egyik eszköze 
annak elérése, hogy a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét kizárólag jogszabályban meghatározott 
esetekben korlátozza az egyes szolgáltatásoknak a kifizethetetlenül magas költsége. A rezsicsökkentés fontos célja 
a lakosság életszínvonalának javítása, illetve annak biztosítása, hogy az emberek a rendelkezésre álló jövedelmek 
minél nagyobb részével szabadon gazdálkodhassanak.” (forrás: 2013. évi LIV. törvény) 
A törvény megvalósítása során néhány közszolgáltatást végző (például kéményseprő) vállalat veszteségessé vált, 
ami hosszú távon komoly problémát okozhat. Hogyan, milyen eszközökkel kezelhető a kialakult helyzet? 

 
Feladat:  

a) A tanulók egyéni munka keretében egy papírra felírják megoldási javaslataikat. Amennyiben valami kész, akkor 
kiviszi lapját a gyűjtőhelyre (például tanári asztalra). 
A tanár készítsen el előre néhány lapot megoldási javaslatokkal és ezeket még a tanulói munka megkezdése 
előtt helyezzük a gyűjtőhelyre. (Erre azért van szükség, hogy az a tanuló, aki először készen van, ki tudja cserél-
ni lapját és dolgozhasson tovább) 

b) 10 perc után az összegyűlt papírokat szétosztjuk, minden csoport kap 5-6 papírt és értékeli az ötleteket, rangsort 
készít a megoldási módokról. Ezt a rangsort felírják a táblára. 

c)  Értékeljük a csoportok által készített rangsorokat és közösen meghatározzuk a legjobb három problémamegol-
dást. 

 

e) Csoport-rally 

 
Célkitűzés: a kereslet rugalmasságáról elméletben megtanult ismeretek konkrét gyakorlati példákban való alkalmazá-
sa, a hiányosságok feltárása és ezek pótlása, valamint a tanulói együttműködés, kölcsönös segítség fejlesztése 
Tevékenységi forma: egyéni és csoportmunka 
Eszközigény: két feladatlap, valamint ezek megoldási kulcsa 
Időigény: 10 perc -5 perc – 10 perc 
 
Feladat: 

a) A tanulók csoportokat alkotnak. Az első lépésben minden tanuló egyedül megoldja a kapott feladatsort. A tanári 
asztalnál lévő megoldó kulcs segítségével ellenőrzik magukat. Mindenki felírja, hogy hány pontot ért el. Az 



egyéni eredmények összegezésével kapjuk meg a csoport pontszámát. Ezt a pontszámot jól láthatóan, nagy 
számokkal felírjuk a táblára.  

b) A második lépésben a csoport együtt dolgozik, megbeszélik a hibákat, egymásnak segítenek a megértésben. 
c) A harmadik lépésben a tanulók megkapják a második feladatlapot. Mindenki megint egyedül dolgozik. Amint 

készen vannak, ellenőrzik magukat és újra felírják az egyéni pontszámokat, kiszámítják a csoportpontszámot, 
és azt is, hány százalékkal nőtt a csoport eredménye a harmadik körben az első kör eredményéhez képest.  

d) Közösen megbeszéljük, értékeljük a csoportok eredményeit. 
 

1. feladatlap 
 

Az alábbi táblázat három termék keresletének saját árrugalmasságát, illetve a termékek kereszt-árrugalmasságát 
tartalmazza.  
 

A bor A sör A cigaretta  

               árának egy százalékos változása-
kor 

       

-1,6   0,6 -0,2 a bor keresett mennyisége ennyi 
százalékkal változik 

 0,9 -0,8 -0,5 a sör keresett mennyisége ennyi 
százalékkal változik 

-1,3 -0,6 -0,2 a cigaretta keresett mennyisége 
ennyi százalékkal változik 

 
A fenti információk alapján töltsd ki a következő táblázatot. Jelöld be, hogy az egyes megállapítások mely termék-
re/termékekre igazak: 
 

 Bor Sör Cigaretta 

Árrugalmas termék    

Árrugalmatlan termék    

Normál jószág    

Luxus jószág    

alacsonyabb rendű jószág    

A sör helyettesítő terméke    

A sör kiegészítő terméke    

A bor helyettesítő terméke    

A bor kiegészítő terméke    

A cigaretta helyettesítő terméke    

A cigaretta kiegészítő terméke    

A bor árának csökkenésekor az eladó bevétele nőni fog    

A cigaretta adótartamának növekedésekor az eladók bevé-
tele csökkenni fog 

   

forrás: Felvételi és versenyfeladatok, megoldásaik közgazdaságtanból (1991-1998) Aula, 260. oldal 
 

2. feladatlap 
 

Országok árrugalmasság jövedelemrugalmasság 

sör bor pálinka sör bor pálinka 

Dánia  
(1955-1994. évi adatok alapján) 

-0,17 -0,93 -1,23 1,28 1,15 1,31 

Finnország  
(1969-1985. évi adatok alapján) 

-0,24 -0,78 -0,3 0,44 1,52 1,24 

Svédország  
(1967 -1987. évi adatok alapján) 

-0,3 -0,99 -2,18 0,21 0,69 1,52 

Franciaország  
(1971-1995. évi adatok alapján) 

-0,6 -0,5 -0,6 0,66 0,88 1,23 

forrás: http://www.wine-economics.org/workingpapers/AAWE_WP31.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wine-economics.org/workingpapers/AAWE_WP31.pdf


 
Az összegyűjtött adatok alapján az alábbi táblázatba jelölje be, hogy az egyes megállapítások mely országokra jel-
lemzőek: 
 

 Dánia Finnország Svédország Franciaország 

Az alkoholok árának emelése a keresletet 
csökkenti 

    

A pálinka árának emelésekor a pálinkát érté-
kesítők összbevétele nő 

    

A borokra kivetett ÁFA – kulcs 10 %-os emelé-
se itt okozza a legnagyobb keresletcsökkenést 

    

A bor normál jószágként viselkedik     

A pálinka luxus jószágként viselkedik     

A reáljövedelem 1 %-os növekedésekor a sör 
kereslete csökkenni fog. 

    

A bor árának 1 %-os csökkentésekor a bort 
értékesítők összbevétele lényegében nem fog 
változni. 

    

A sör árának 10 %-os növekedésekor a sört 
értékesítők összbevétele növekedni fog. 

    

 
Megoldó kulcsok: 
 

1. feladatlap: 

 Bor Sör Cigaretta 

Árrugalmas termék   -  -  

Árrugalmatlan termék      

Normál árhatású termék       

Paradox árhatás érvényesül -  -  -  

alacsonyabb rendű jószág nem lehet megállapítani 

A sör helyettesítő terméke   - - 

A sör kiegészítő terméke - -   

A bor helyettesítő terméke -   - 

A bor kiegészítő terméke - -   

A cigaretta helyettesítő terméke - - - 

A cigaretta kiegészítő terméke     - 

 
2. feladatlap: 

 Dánia Finnország Svédország Franciaország 

Az alkoholok árának emelése a keresletet 
csökkenti 

        

A pálinka árának emelésekor a pálinkát érté-
kesítők összbevétele nő 

      

A borokra kivetett ÁFA – kulcs 10 %-os emelé-
se itt okozza a legnagyobb keresletcsökkenést 

     

A bor normál jószágként viselkedik       

A pálinka luxus jószágként viselkedik         

A reáljövedelem 1 %-os növekedésekor a sör 
kereslete csökkenni fog. 

    

A bor árának 1 %-os csökkentésekor a bort 
értékesítők összbevétele lényegében nem fog 
változni. 

     

A sör árának 10 %-os növekedésekor a sört 
értékesítők összbevétele növekedni fog. 

        

 
 

f) Puskaírás 

 
Célkitűzés: önálló ismeretszerzés /ismeretek feldolgozása/ismétlés, a tartalmak egyszerűsítése, a lényeg kiemelésé-
nek gyakorlása 
Szervezési mód: egyéni – pár – csoport (4fő) 
Eszközigény: tankönyvből szöveg, A4-es lapok, szövegkiemelő, filctollak 
Időigény:20 perc 

 



Feladat:  
a) A tanulók először egyedül elolvassák a kiadott szöveget és szövegkiemelő filc segítségével kiemelik a legfonto-

sabb információkat. Ezeket címszavakban, vázlatszerűen átírják egy A4-es lapra. 
b) A tanulók ezután párban összehasonlítják munkáikat, mindkét A4-es lapot átolvassák, és szövegkiemelő filccel 

kijelölik azokat az információkat, melyeket mindketten lényegesnek tartottak. 
c) Ezután elfeleznek egy új A4-es lapot, és az így kapott fél lapra jegyzetelnek. A betűméret maradjon ugyanakko-

ra, amekkora az előző lapon volt. 
d) A jegyzeteket négyes csoportokban összehasonlítják, megbeszélik, és készítenek egy újabb közös, még job-

ban lerövidített változatot. Ismét kiemelik a leglényegesebb elemeket, majd egy A4-es lap felét is megfelezve, 
feljegyzik azokat.  

e) A következő lépésben tovább felezik a lapot és erre jegyzik fel a leglényegesebb elemeket változatlan betűmé-
ret mellett.  

f) A kapott eredményeket frontális munka keretében összehasonlítjuk, értékeljük. 
 

Ráadás feladat: Fordítsuk vissza a folyamatot! 
Most a tanulóknak az a feladata, hogy az utolsó papíron levő információk segítségével próbálják visszaadni azt az 
összes információt, amit a legelső lapra felírtak. 

 
Példa egy felhasználható szövegre: 
„A piaci keresleti függvény azáltal, hogy adott árhoz hozzárendeli az eladható mennyiséget, egyben a kínálati olda-
lon az elérhető összbevételt is meghatározza. Az eladók teljes bevétele a piacon tehát két, egymással ellentételes 
irányban mozgó tényező, az ár és a keresett mennyiség változásának eredője. Milyen ár előnyös az eladónak? Mi-
lyen árstratégiát kövessen az eladó, ha árbevételét növelni akarja; növelje az árakat, remélve, hogy forgalma nem 
csökken túlzottan, vagy esetleg csökkentse, abban bízva, hogy az ebből adódó forgalomnövekedés végül is a bevé-
tel növekedését eredményezi? De a kormányzati politikában is szükséges annak előrebecslése, hogy pl. az egyes 
termékekre, termékcsoportokra kivetett adó változása hogyan hat a költségvetési bevételekre. A fentiekben megfo-
galmazott kérdésekre nem adható mindenkor érvényes válasz, de már birtokában vagyunk azon közgazdasági esz-
közöknek, amelyekkel adott körülmények között a bevétel alakulása előre jelezhető. Az itt alkalmazható közgazda-
sági eszköz nem más, mint az előzőekben tárgyalt árrugalmasság. Gondoljuk végig ugyanis, a teljes bevétel akkor 
nő, ha 1 %-os áremelkedést ennél kisebb értékű keresletcsökkenés követ, ez esetben viszont az árrugalmasság 
egynél kisebb, azaz a termék kereslete árrugalmatlan. Ha azonban a termék kereslete a kiinduló ár és keresleti vi-
szonyok esetén árrugalmas, azaz az árnövekedésre ennél nagyobb mértékű kereslet csökkenéssel reagálnak a fo-
gyasztók, akkor az árnövekedés a bevétel csökkenését eredményezi. Értelemszerűen ez esetben az árcsökkenés 
bevétel növekedéssel párosul. Az árbevétel változatlan az árnövelés ellenére, ha a kereslet egységnyi árrugalmas-
ságú.”  
forrás: Mikroökonómia (szerk.: Kopányi Mihály) KJK Kerszöv, 93. oldal 
 

 
2. témakör 

a) Szókereső:  

 
Célkitűzés: a tanult fogalmak és összefüggések pontos rögzítése, felidézése,  
Szervezési mód: egyéni/pár – frontális 
Eszközigény: internet, számítógép/tablet/okostelefon,  
Időigény: 10 perc a feladat elkészítése, 10-15 perc a feladat megoldása 
A szókereső a rejtvényújságokból ismert feladattípus. Egy-egy órára elkészítheti a tanár, de feladhatjuk készítését a 
tanulóknak házi feladatként is. Ezek az elkészült rejtvények felhasználható óra eleji, illetve óra végi ismétlésekhez. 
A szókereső gyors és egyszerű összeállítására a következő, magyar ékezetes betűket is értelmező link használható: 
http://softschools.com/language_arts/worksheets/word_search_maker/ 
A felület egyszerűen kezelhető. Meg kell adni a feladat címét; vesszővel elválasztva beírni a kívánt szavakat; megha-
tározni a sorok és az oszlopok számát. Elhelyezhető a megoldás is, ha bepipáljuk a mutasd a válaszokat (Show 
Answers) jelölőnégyzetét. A legvégén Generate gomb megnyomásával készítjük el a végleges formát.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://softschools.com/language_arts/worksheets/word_search_maker/


Példa egy a fogyasztói magatartás c. részhez készített szókeresőhöz: 
 

Név: 
Fogyasztói magatartás  
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Feladat:  

a) A fenti szókeresőben a fogyasztói magatartással kapcsolatos fogalmakat, összefüggéseket rejtettünk el. Ke-
ressétek meg ezeket!  

b) Definiáljuk a megtalált fogalmakat! 
 
Az elrejtett fogalmak: helyettesítési ráta, költségvetési egyenes, közömbösségi görbe, optimális fogyasztás, preferen-
ciarendszer, haszonmaximalizálás 
 

b) Információs sarkok 

 
Célkitűzés: önálló ismeretszerzés, az összegyűjtött ismeretekből és tapasztalatokból absztrahálás, fogalmak, össze-
függések meghatározása 
Szervezési mód: egyéni munka és csoportmunka, majd ezt követően frontális munka 
Eszközigény: az egyes munkahelyeknél részletesen leírva 
Időigény: 10 + 10 + 20 perc 

 
A bemutatásra kerülő konkrét módszer a fogyasztói magatartás témakörből a „Szükséglet – hasznosság – Gossen I. 
és II. törvénye” részhez kapcsolódik. 
Viszonylag sok előkészítő munkát igényel, de megéri! Lehetővé teszi, hogy a tanulók az új ismereteket önállóan gyűjt-
sék össze, a feladat elvégzése során szerzett tapasztalatokat összegezve fogalmazzanak meg elméleti összefüggé-
seket. Az egyes csoportok feladatai egymásra épülve adják az óra anyagát. 
A feladatok változatossága lehetővé teszi, hogy a különböző érdeklődésű tanulók maguk válasszák ki, hogy melyik 
munkahelyen szeretnének dolgozni. Így motiváltabbá tudjuk őket tenni a viszonylag nehéz elméleti összefüggéseket 
tartalmazó téma feldolgozásában. Arra azonban figyeljünk, hogy egy-egy munkahelyen ne legyenek túl sokan (ideális 
4-6 fő), mert zavarják egymást. (Ha túl sok tanuló választ egy feladatot, akkor gyorsan alakítsunk ki arra a feladatra 
két munkahelyet - erre az eszközök előkészítésénél figyeljünk!) 
Először egyénileg, illetve csoportokban dolgoznak a tanulók, majd a megadott idő leteltével beszámolnak eredménye-
ikről, tapasztalataikról, bemutatják munkájukat. Ezután frontális munka keretében az előzőekre alapozva megbeszé-
léssel dolgozzuk fel a tananyagot. 
 
 
 
 
 



Feladatok MUNKAHELYEK szerint:  
 

1. munkahely: PUZZLE SAROK 

 
Eszközigény: kép+ olló 
Feladat:  
a) Puzzle 1. 

Előkészítés: az alábbi képet vágjuk fel nyolc-tíz darabba, amelyeket a diákok borítékban kapnak meg. Az 
első feladat a kép összeillesztése.  
 

 
forrás: http://www.infotandem.hu/nehez-ev-elott-a-gazdasag/ 

 
A kapott kép alapján értelmezzük az ábrázolt négy évben bekövetkezett változásokat! Milyen tényezők 
játszhattak szerepet a háztartások fogyasztásának ilyen alakulásában? 
 

b) Puzzle 2. 
Előkészítés: az alábbi képet vágjuk fel nyolc-tíz darabba, amelyeket a diákok borítékban kapnak meg. Az 
első feladat a kép összeillesztése.  
 

 
forrás: http://www.azenpenzem.hu/cikkek/miert-erezzuk-nagyobbnak-a-dragulast/1095/ 

 
A képhez tartozó kérdések, feladatok: 
a) Mit értünk fogyasztói kosár alatt? 
b) Mit gondoltok a különböző fogyasztói csoportnak azonos termékek szerepelnek a fogyasztói kosará-

ban? Készítsétek el egy átlag 9. évfolyamos diák lehetséges fogyasztói kosarát! 
 
 

Változás az előző 

évihez képest 

http://www.infotandem.hu/nehez-ev-elott-a-gazdasag/


2. munkahely: Gondolattérkép készítő sarok 

 
Eszközigény: számítógép/tablet, internet elérés, kivetítő 
 

a) Mit értünk szükségletek alatt?  
b) Milyen tényezők befolyásolják az ember szükségletrendszerét? Készítsetek erről egy gondolattérké-

pet, középpontban a szükségleteket meghatározó tényezők szerepeljenek! 
www.coggle.it 

 

3. munkahely: KÉPRAKOSGATÓ sarok 

 
Eszközigény: Maslow-piramis nagy méretben kinyomtatva, képek kártyán 
Feladat: 
a) Mit jelent a Maslow-piramis? 
b) Rakjátok az alábbi képeket a Maslow-piramis megfelelő szintjére! 
c) Milyen kapcsolat van a szükségletek – igény – kereslet fogalmak között? 

 

 
forrás: http://leanszotar.hu/page.php?108 

 
Képek:  

 

 
 

forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0019_Furdok_es_az_egeszsegturizmus_kozgazdasagtana/ch04.html 
forrás:http://www.lidepaper.hu/slide/2053110/ 

 

 

http://www.coggle.it/
http://leanszotar.hu/page.php?108


  
forrás:http://www.kyohungariase.hu/hirek/pages/6 
 

 
forrás: http://reiki.timba.biz/nincs-jobb-terapia-mint-a-szeretet/ 

                                        
forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/ 
termeszetismeret/ember-a-termeszetben-1-osztaly/napszakok/napszakok-sorrendje 
 

 
forrás: http://www.alarmwachter.hu/ 

forrás: 
http://tudatosan.hu/wpcontent/uploads/2012/07/siker.jpg 

 
 

 
http://transpack.hu/cikkek/az-egeszseg-mint-ertek-szerepe-fogyasztoi-magatartasban 

 

4. munkahely: Tapasztald meg! 

 
Célkitűzés: tapasztalati élmények alapján következtetések levonása, elméleti összefüggések megfogalmazása 
Szervezési mód: egyéni munka, csoportmunka 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/
http://www.alarmwachter.hu/
http://transpack.hu/cikkek/az-egeszseg-mint-ertek-szerepe-fogyasztoi-magatartasban


Eszközigény: 1 nagy kancsó víz és annyi műanyag pohár, ahányan tanuló választja ezt a munkahelyet (lehet gumicu-
kor is, de ez lényegesen drágább és a tanulók csak sokára fogják elérni a telítettségi pontjukat). 
 
Feladat:   
Táblázat készítése, amelybe feljegyezzük, hogy a csoportba tartozó tanulók egy-egy újabb pohár víz elfogyasztását 
hogyan értékelik, majd a tapasztalatokból a tanulóknak néhány összefüggést kell meglátni és általánosítani. 
 
Mindenki egy-egy pohár vizet elfogyasztva felírja, hogy az mennyire esett jól egy 1-10-es skálán pontszámmal érté-
kelve. Ezt a lépést összesen tízszer megismételjük. 
 
Az elkészült táblázat alapján vizsgáljuk meg: 

a) Hogyan alakult egy – egy pohár víz értékelése a fogyasztás növekedésének függvényében? 
b) Mi lehet az oka a megfigyelhető jelenségnek? 
c) Készítsünk egy ábrát! Az összpontszám ábrázolásánál az adott pohár mennyiség elfogyasztásával szer-

zett pontok összessége szerepeljen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
d) Vizsgáljuk meg a kapott ábra alapján, hogy egy-egy újabb pohár víz elfogyasztása hogyan változtatta 

meg a szerzett pontszámok összességét! 
 

5. munkahely: Rangsorolj! 

 
Célkitűzés: tapasztalati élmények alapján következtetések levonása, elméleti összefüggések megfogalmazása 
Szervezési mód: egyéni munka, csoportmunka 
Eszközigény: 8-10 tál/doboz, amelybe különböző élelmiszereket helyezünk el. Lehet például alma, szőlő, banán, cu-
korka, csoki, szendvics, dobozos üdítő, hagyma, krumpli – ezek lesznek a fogyasztói kosarak 
Egy-egy „fogyasztói kosárba” a különböző termékekből különböző mennyiség legyen. Célszerű szélsőséges összeté-
telű kosarakat is (pl. csak csoki, csak hagyma) összerakni. Az egyes „fogyasztói kosarakat” jelöljük meg az ABC betű-
ivel. 
Feladatok: 

a) A tanulók egyéni feladata, hogy a fogyasztói kosarakat rakják sorrendbe, az eredményt papírra jegyez-
zék le aszerint, hogy számukra melyik a legjobb, a kevésbé jobb és így tovább. A legutolsó a legkevésbé 
jó kosár legyen. 

b) Hasonlítsuk össze a kapott sorrendeket! Beszéljük meg, hogy mi lehet az oka a kialakult különbségek-
nek? 

c) Mindenki kiválaszt egy „fogyasztói kosarat” és engedjük meg, hogy a tanulók cserélgessék a bennük lévő 
termékeket annak érdekében, hogy a mindenki számára optimálisnak tekinthető összetételű fogyasztói 
kosár alakuljon ki. A cserélgetések befejezésével beszéljék meg és írják le, hogy mire figyeltek a cserél-
getés során. 

 

6. munkahely: Híres közgazdász - keress róla információt a neten!  

 
Kiválasztott közgazdász: Hermann Heinrich Gossen 
Célkitűzés: információgyűjtés és – információelemzés, szövegértés és lényegkiemelés fejlesztése 
Szervezési mód: egyéni és csoport munka 
Eszközigény: számítógép/tablet – internet elérés – kivetítő 
Időigény: 10 perc 

az elfogyasztott pohár víz meny-

nyisége 

Összpontszám  



Feladatok: A talált információk alapján válaszoljatok a következő kérdésekre: 
a) Mikor élt Gossen? 
b) Milyen nemzetiségű volt? 
c) Keressetek róla fényképet! 
d) Milyen fogyasztással kapcsolatos törvényeket fogalmazott meg? Ismertessétek ezeket! 

A talált információkat összefoglalva készítsetek szófelhőt és mutassátok be az osztálynak! Használjátok: 
http://www.tagxedo.com/ - Gossen fényképére készítsétek el! 
 

c) Újságcikk alapján közömbösségi térkép készítése 

 
Célkitűzés: Új ismeretek alkalmazása 
Szervezési mód: páros munka és frontális munka 
Eszközigény: feladatlap 
Időigény: 10-15 perc 

 
Feladatlap: 
„Az élesedő verseny hasznos 
A magyar lakberendezési piac ígéretes, ezt bizonyítja, hogy az országot elhagyó Baumax üzleteit a Möbelixet üzem-
eletető osztrák Lutz veszi át, véli Marek Feltl. Szerinte jó hír, hogy élesedik a verseny, tovább kell majd javítaniuk a 
szolgáltatásainkon és az árpolitikájukon. ………………………………… 
A magyar ember gyűjtöget 
A magyarok jobban szeretik a sötétebb színeket, mint a környező országok vásárlói, vagy a skandinávok - mondta 
Marek Feltl. Emellett jobban értékelik a tradicionális formákat, mint mondjuk a csehek vagy a szlovákok. Rengeteg 
tároló hely kell nekik: a magyarok szeretnek gyűjtögetni, tízszer is meggondolják, hogy kidobjanak valamit. Éppen 
ezért rengeteg tárgyuk van, amit tárolni kell valahol. Az utóbbi időben nagyon megugrott itt a nyári, kültéri bútorok 
népszerűsége, ez is magyar sajátosság.” - interjú részlet az IKEA egyik menedzserével. 
forrás: http://index.hu/gazdasag/2015/02/10/ikea_interju/  

Feladat:  
e) Ábrázoljuk az egyik ábrában a skandináv fogyasztók a másik ábrában pedig a magyar fogyasztók közöm-

bösségi térképét néhány lehetséges közömbösségi görbével! A függőleges tengelyen a világos bútor, a 
vízszintes tengelyen pedig a sötét bútor szerepeljen! 

f) Értelmezzük a helyettesítési rátákban megfigyelhető különbséget! 
g) Hogyan nézhet ki a két csoport keresleti függvény a sötét bútorok iránt? Ábrázoljuk! Miben különbözik a 

két fogyasztói csoport keresleti függvényének meredeksége? 
 

d) Pókhálóelemzés 

 
Célkitűzés: önálló ismeretszerzés, valamilyen tanult gazdasági jelenség okainak feltárása, az elméleti ismertek és a 
gyakorlati probléma közötti kapcsolat felismerése 
Szervezési mód: egyéni, csoport és frontális munka 
Eszközigény: A4-es lap/csomagolópapír/tábla – írószerszám 
Időigény: 10 – 10 – 10 perc 
 
Jól használható analitikus módszer. Alkalmas arra, hogy valós problémák okait felkutassuk, ezek összefüggéseit áb-
rázoljuk. 
 
 
 

http://www.tagxedo.com/
http://index.hu/gazdasag/2015/02/10/ikea_interju/


A felvázolt probléma a kávépiacon az Omnia keresletének változása az alábbi táblázat bemutatásával. Az Omnia 
kávé árrugalmasságának alakulása: 

 
 

forrás: Letenyei Krisztina(2006): Az integrált marketingkommunikáció szerepe a kávéfogyasztók magatartásá-
ban PhD értekezés 

 
Feladat: 

a) Első lépésben a tanulók önállóan gyűjtik össze az árrugalmasság változásában szerintük szerepet játszó té-
nyezőket. 

b) Ezután a csoportban folytatódik a munka. A tanulók egy A3-as lap közepére azt a konkrét kérdést írják fel, hogy 
milyen okok játszhattak szerepet az Omnia árrugalmasságának ilyen jelentős változásában 1997-2005 között? 
A kérdést bekarikázva a probléma körüli buborékokba írják a közvetlen kiváltó okokat, majd ezeknek az okait az 
egyéni munkák rendszerezése alapján. 
Az okok közötti lehetséges kapcsolatokat, összefüggéseket a buborékok összekötésével lehet jelölniük. Így 
kapjuk meg végül a „pókhálót”. 

c) Harmadik lépésben a tanulók vitára bocsátják az általuk azonosított okokat, és közösen lehetséges megoldáso-
kat keresnek. 

 
C. Alkalmazás, gyakorlás, problémamegoldás 

 

1. témakör:  

a) Projektfeladat 

 
Célkitűzés: komplex feladat megoldása, információ gyűjtés és feldolgozás, a tanult elméleti ismeretek gyakorlati al-
kalmazása, a tanult eszközök, elméleti modellek segítségével elemzés végzése 
Szervezési mód: egyéni és csoport munka 
Eszközigény: google, word, excel, PowerPoint/prezi.com 
Időigény: tanórán kívül 6-8 óra 

 
Választható magyarországi piacok: 

Lakberendezési piac 
Autópiac 
Mobiltelefonok piaca 
Napenergia piaca 
Üzemanyagpiac 
Üdítő italok piaca 
 

Feladat:  
a) A választott magyarországi piac bemutatása, a kereslet alakulásának elemzése (hogyan változott, ebben mi-

lyen tényezők játszottak szerepet, hogyan alakultak a piaci árak, a kereslet rugalmassága, stb.) 
b) Az elkészült munka alapján egy 10 perces prezentáció készítése. 
c) A prezentáció bemutatása, a bemutatott piacról kérdések, feleletek, összegezés, értékelés. 

 



b) A projektmunka alapján egy rádiós vagy televíziós magazinműsor készítése 

 
Célkitűzés: komplex feladat megoldása, információgyűjtés és feldolgozás, a tanult elméleti ismeretek gyakorlati alkal-
mazása, a tanult eszközök, elméleti modellek segítségével elemzés végzése 
Szervezési mód: egyéni munka a csoporton belüli munkamegosztás eredményeként, illetve az előadások alatti fel-
adatmegoldás során, valamint csoportmunka 
Eszközigény: google, word, excel, PowerPoint/prezi.com 
Időigény: tanórán kívül 6-8 óra 
 
Feladat: Egy 15 perces adás összeállítása és bemutatása a kiválasztott piacról 
Fontos a munka megkezdése előtt megbeszélni és listát készíteni a szükséges dolgokról, lépésekről. Ezzel segíthet-
jük és összehasonlíthatóbbá tehetjük a csoportok munkáját. 
Az adás bemutatáskor a többi tanulónak adjunk konkrét megfigyelési feladatokat (tartalmi, formai), amelyek frontális 
munka keretében beszélünk meg. (Ha van rá lehetőség, akkor akár iskolarádióban, vagy – televízióban is bemutatha-
tók az elkészült munkák.) 
 

c) Újságcikkek feldolgozása az adott témakörben 

 
Célkitűzés: szakmai szövegértés fejlesztése, lényeg kiemelése, ismeretek alkalmazása, valós helyzetekben bekövet-
kező változások hatásának elemzése 
Szervezési mód: csoportmunka 
Eszközigény: szöveg, feladatlap,  
időigény: 15-20 perc 
 

1. cikk: Még olcsóbb az üzemanyag (Hír24, letöltés ideje: 2014. DECEMBER 03.  ) 
 

„Az utóbbi hónapokban több mint 40 forinttal csökkent a benzin ára…….. 
A 95-ös benzin átlagára 371-372, a gázolajé 387-388 forintra mérséklődött. Utoljára egy hete volt árváltozás, akkor 3 
forinttal csökkent a benzin és néggyel a gázolaj ára. A benzin ára utoljára 2011 nyarán mozgott 370 forint körül, 
ugyanakkor 2012 tavaszára elérte a csúcsot, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literenkénti ára 
2012. januárban volt a legmagasabb, 449 forint. Az egyes kutaknál akár 15-25 forintos árkülönbség is tapasztalható.” 
Kérdések: 

a) Milyen tényezők játszhattak szerepet az árak csökkenésében? 
b) Ábrázolja a benzin piacán kialakult helyzetet a Marshall kereszt segítségével! 
c) Jelölje be a fogyasztói többlet változását! 
d) Mivel magyarázható az a tény, hogy az egyes kutaknál jelentős árkülönbség tapasztalható? 

 

2. cikk: Tejpiac  (forrás: http://hvg.hu/gazdasag/20140926_Kovetnek_a_tejszallitmanyokat_listaznak_a#) 
 
Kérdések:  

a) Hogyan hatnának a tejpiacra a tervezett intézkedések? Ábrázolja a Marshall – kereszt segítségével! 
b) Miért jelent problémát, hogy a cikkben szereplő okok miatt alacsonyabbak a fogyasztói árak?  
c) Hosszabb távon milyen hatással jár, ha nem szabályozzák a piaci szereplők magatartását? 

 
3. cikk: Felemelték a diákhitel korhatárát (forrás: Hír24, letöltés ideje: 2014. NOVEMBER 27. 17:33) 

„A jelenlegi 35 év helyett 40 éves korig lehet kérni és folyósítani a diákhiteleket, és módosul a hitelek igénybevételére 
vonatkozó jogosultsági idő is, amely az eddigi 10 tanulmányi félévről 11-re nő jövő februártól. 
Az egységes, osztatlan képzés esetén, amennyiben a képzési idő meghaladja a 11 félévet, továbbra is maximum 14 
tanulmányi félévre igényelhető a diákhitel. Mindkét változás hatályba lépésének időpontja 2015. február 1-je lesz - 
ismertette az erről szóló kormányrendelet-módosítást a Diákhitel Központ csütörtökön az MTI-vel. 
A törlesztési szakaszban lévő ügyfeleknél több olyan könnyítést fogadott el a kormány, melyek tovább segíthetik a 
diákhitelek időben történő visszafizetését. Azon törlesztő ügyfelek számára, akik fizetési nehézséggel küzdenek, az 
eddigi 24 hónap helyett már 36 naptári hónapra lesz kérhető - továbbra is indoklás nélkül - a törlesztőrészlet mérsék-
lése. Az eddigi hathavi hátralék, hathavi törlesztőrészlet befizetésének elmaradása helyett a jövőben egyévi elmara-
dás után mondhatja fel a Diákhitel Központ az ügyféllel kötött hitelszerződést. Ezek az új szabályok 2014. november 
29-én lépnek hatályba - írták. 
A célzott kamattámogatást igénybe vevő ügyfelek - gyesen, gyeses, gyeden lévő diákhiteles szülők - a jövőben abban 
az esetben is jogosultak lesznek célzott kamattámogatást kérni, ha teljes munkaidőben kereső tevékenységet folytat-
nak. Ez vonatkozik a már engedélyezett célzott kamattámogatásokra is. Technikai tudnivaló, ám igen fontos dátum a 
törlesztők számára, hogy a jövőben a diákhitel esedékes törlesztőrészleteit adott hónap 5. napja helyett a hónap 12. 
napjáig kell teljesíteni, az eddig megszokott módon, a hitelszerződés szerződésszámának egyidejű feltüntetésével. 
Ezen változások 2015. február 1-jén lépnek hatályba. 
Kitértek egy speciális igénybevevői körre vonatkozó szigorításra is, amely november 29-től él, és amely alapján nem 
igényelhet szabad felhasználású hallgatói hitelt a jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, ha a szabad-

https://plus.google.com/117859564872932247008?rel=author
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ságvesztés végrehajtása még nem fejeződött be, ide nem értve azt az esetet, ha az elítéltet feltételes szabadságra 
bocsátották.” 
 
Feladatok: 

1.  Ábrázolja a Marshall-kereszt segítségével, hogy az intézkedésnek milyen hatása várható a keresletre, a ka-
matokra. Válaszát indokolja! 

2. Jelenleg a jogszabályozási környezet Magyarországon maximalizálja a felvett hitelek utáni kamatlábakat.  
Elemezze ilyen környezetben a kereslet várható változásának hatását a piacra és az állami költségvetésre! 

 
4. cikk: A férfiak szórják a pénzt karácsonykor (forrás: FN24, LETÖLTÉS IDEJE: 2014. NOVEMBER 28. 

07:02) 
 
„A nők sokkal jobban odafigyelnek az árakra, illetve az ár-érték arányra az ajándékok kiválasztásakor. Az európai 
férfiak 30 százaléka 91 ezer forint fölött költ karácsonyi ajándékra, míg a nők csupán ötöde ad ki ekkora összeget - 
derül ki az Intel Európa karácsonyi ajándékvásárlási szokásokkal kapcsolatos, tíz európai országban végzett kutatá-
sából. A számítástechnikai cég elemzése szerint, míg Európában a nők majdnem háromnegyede figyeli az akciókat, a 
férfiak csupán 58 százalékának fontos a legjobb ár-érték arányú termék. 
A férfiak által vásárolt legdrágább ajándék átlagosan közel 40 ezer forinttal kerül többe, mint amennyit a nők a legdrá-
gább ajándékra áldoznak. Ugyanakkor a költségek jelentős részét a férfiak 52 százaléka partnerére szánja, miközben 
a hölgyeknél ez az arány megoszlik partnerük és gyermekeik között. 
Az olaszok a legkönnyelműbbek, a németek a legprecízebbek 
A megkérdezettek 71 százaléka mondta azt, hogy előre meghatározza mennyit fog költeni, ennek ellenére mintegy 30 
százalékuk mégis rendszeresen túllépi a tervezett keretet. 
Ez a "könnyelműség" leginkább az olaszokra jellemző, 41 százalékuk túlköltekezik. A németek 86 százaléka azonban 
előre megtervezi a karácsonyi ajándékokra szánt keretösszeget, valamint jellemző, hogy a karácsonyi bevásárlást 
egész évre felosztják.” 
Kérdések:  

a)  Ábrázoljunk külön- külön a férfiak és a nők lehetséges keresleti függvényét a karácsonyi ajándékok iránt? Mi 
lehet az oka a különbségnek? 

b) Melyik vevőcsoport esetében érdemes az árakat csökkenteni karácsonyi akciók keretében? (férfiak – nők, il-
letve olasz – német vevők esetében) Válaszát indokolja meg! 

 
5. cikk: Átlagosan 20 százalékkal emelkedtek az árak tavalyhoz képest, miközben egyre kevesebb a ki-

adó lakás.  (forrás: Hír24, letöltés időpontja: 2014. NOVEMBER 26. 08:13) 

 
 

„Ehhez több pénz kellene! 
A legkeresettebb 50-150 ezer forintos kategóriában minimum 20 százalékos díjemelkedés érzékelhető tavalyhoz ké-
pest – mondta el a Napi Gazdaságnak az alberlet.hu ügyvezetője. Legény Imre azt is hozzátette, átmeneti időszakban 
történik mindez: háromszor annyian keresnek albérletet, mint amennyi a kiadó lakás. Vagyis a kereslet jócskán felül-
múlja a kínálatot. 
Nehezen váltja az albérlet 
Legény szerint a kínálatszűkülés egyik oka lehet az apartmanozás is, vagyis amikor szállásadó portálokon keresztül 
külföldieknek adják ki a hazainál jóval magasabb áron a lakásokat.  
(Ezzel konkurenciát teremtve a szállodáknak is.) Emiatt is van, hogy jelentősen lecsökkent a hosszú távra kiadó ingat-
lanok száma. S hogy lesz-e fordulat? A Duna House szerint jelenleg a befektetői jelenlét 30-40 százalékos a bérleti 
piacon. Hamarosan megjelenhetnek azonban a bedőlt hitelek mögött lévő, illetve a végtörlesztők által felkínált eladó 
lakások. És ha a befektetői kedv marad, akkor nőhet a bérleti kínálat. Vagyis enyhülhet az árnyomás.” 
 
Feladatok:  

a) Szemléltessük a tanult ábrák segítségével a rövidtávon bekövetkező változásokat és elemezzük ennek hatá-
sait! 

b) Vizsgáljuk meg, hogy hosszú távon milyen változások várhatók! Szemléltessük ezek lehetséges hatásait!  
Vegyük figyelembe a helyettesíthetőség lehetőségét!   
 

 
D. Az ismeretek rendszerezése, ismétlés, összefoglalás 

 

1. témakör:  

a) Felderítés  

 
Célkitűzés: a piacról tanult elméleti ismeretek önálló gyakorlati alkalmazása, a piacról gyűjtött információk egyéni és 
csoportos feldolgozása, értelmezése, következtetések levonása, írott és szóbeli kommunikációs készségek, együtt-
működés fejlesztése  

https://plus.google.com/117859564872932247008?rel=author
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Szervezési mód: egyéni- és csoportmunka 
eszközigény: papír, íróeszköz, számítógép/tablet, okos telefon, stb. a feladatoktól függően 
időigény: 10-12 óra 
Projektfeladatként lehet kiadni. A tanulók csoportot alkotva választanak ki egy-egy termékcsoportot és egy héten 
keresztül figyelik, hogy a termék kereslet, kínálata, ára hogyan alakul a helyi piacon. Készíthetnek interjút vevő-
vel, eladóval, hogy alakítják ki keresletüket, kínálatukat, milyen tényezők befolyásolják döntéseiket. A megfigyelések, 
elemzések befejezésével a csoportok írásban beszámolnak a tapasztalataikról, valamint prezentációt készítenek. 
Lehetséges másik téma: online – vásárlás 

A feladat:  
a) Az online piac és főbb szereplői. Mutassuk be, hogy a vásárlónak milyen előnyei és hátrányai (kockáza-

tok) származhatnak e piaci tranzakciókból, hogyan lehet a vitás eseteket kezelni, illetve milyen jogszabá-
lyi környezetben folyik a kereskedés! Gyűjtsünk össze konkrét tapasztalatokat a környeztükben! 

b) Melyek az internetes árverés jellemzői, hogyan vegyünk részt az internetes kereskedésben? 
 

2. témakör: 

a) Internet – rally 

 
Célkitűzés: információkeresés interneten, a hiteles és kevésbé hiteles információk önálló szétválogatása, szakmai 
szövegértés fejlesztése 
Szervezési mód: egyéni munka 
Eszközigény: számítógép/tablet – internetelérés, feladatlap/word dokumentum 
Időigény: 15-20 perc 
Feladat: 
A megadott szövegeknek megfelelő fogalmak, kifejezések, illetve összefüggések beírása az alábbi keresztrejtvénybe, 
valamint annak megjelölése, hogy milyen internetes forrást használtál fel. Beküldendő e-mailben a bekeretezett rész-
ben szereplő jellemző. 

E-mail cím: ...............................................................  Határidő: ...............................  
 
Meghatározások soronként: (a sor megnevezése utáni betű azt jelzi, hogy a megoldás beírását melyik osz-
lopban kell megkezdeni) 
1. sor P: Az ordinális hasznosságelmélet feltételezi a jószágkosarak   ..................................................  

Felhasznált forrás:……………………………… 
2. sor J: A helyettesítési ráta meghatározható   ..................................................  

Felhasznált forrás:…………………………. 
3. sor C: A fogyasztói kosár termékösszetétele  ..................................................  

felhasznált forrás: …………………………. 
4. sor G: A fogyasztói szükségletek rangsora  ..................................................  

felhasznált forrás:…………………………. 
5. sor F: Az a termékkombináció, amely adott feltételek mellett a fogyasztó számára a maximális 

szükségletkielégítést teszi lehetővé  ..................................................  
felhasznált forrás: …………………………… 

6. sor L: Az elfogyasztott termékkombinációk és az általuk elérhető hasznosság közötti kapcsolatot fejezi ki 
  ..................................................  

felhasznált forrás: ………………………… 
7. sor P: A költségvetési egyenes meredekségét határozza meg  ..................................................  

felhasznált forrás: …………………………. 
8. sor O: Az optimális fogyasztási szerkezet kialakításának Gossen által megfogalmazott törvénye  

  ..................................................  
felhasznált forrás: ……………………………………………………. 

9. sor D: A fogyasztói döntést korlátozó tényezők ábrázolása a fogyasztói magatartás modelljében. 
  ..................................................  

felhasznált forrás: ……………………………………………………………… 
10. sor J: Azon jószágkombinációk összessége, amelyek elfogyasztása a fogyasztó számára ugyanolyan 

szükséglet kielégítést tesz lehetővé.  ..................................................  
felhasznált forrás: ………………………. 

 



 
 

Megoldás: 

 
 
 

b) Ismételjünk válaszadó rendszer segítségével! 

 
Célkitűzés: a tanult fogalmak, összefüggések óravégi, vagy óra eleji gyors ismétlése 
Szervezési forma: egyéni munka 
Eszközigény: okostelefon/tablet/számítógép, vetítő 
Időigény: 8-10 perc 
A KAHOOT egy válaszadó rendszer, jól használható a formatív értékeléseknél. A http://kahoot.it oldal segítségével 
lehet az órán feldolgozott tananyagot ismételni, illetve felidézni óra elején az előző órán tanultakat. A tanulók bejelent-
kezés után válaszolhatnak a tanár által összeállított teszt jellegű kérdéseire. A válaszok értékelésénél a gyorsaság is 
számít.  Minden kérdés után a program visszajelzi, hogy ki hány pontot kapott és hányadik helyen áll. A diákok között 
rendkívül népszerű ismétlési forma. 
Tanárként a http://getkahoot.com oldalon regisztrálhatunk. Ezen a felületen készíthetjük el kérdéseinket és a válasz-
variációkat. Jelölni kell a helyes választ és a kérdés megválaszolásához adott időt. Beállíthatjuk, hogy adunk-e pontot 
a válaszokra. A kérdésekhez képeket is rendelhetünk. A tesztsor végén a tanár az elért eredményeket egy Excel táb-
lázat formájában letöltheti. 
  

                    
 
Megjegyzés: Felhasználhatjuk új tananyag megbeszélése során is. Ekkor a felmerült kérdésre lehet választ kérni a 
tanulóktól. Jól használható vita esetén is az állásfoglalások szemléltetéséhez. 
 
Egy példa a feltöltendő teszthez: a preferencia-rendszerrel foglalkozó óra végére: 

1) Ha két különböző fogyasztói kosár elfogyasztása ugyanazt a szintű szükséglet kielégítést teszi lehetővé, ak-
kor  

a) a két kosár határhaszna megegyezik 
b) a két kosár ugyanazon a közömbösségi görbén van. 
c) a két kosár ugyanazon a keresleti görbén van. 
d) a két kosár ugyanazon a kínálati görbén van. 

 

2) Tegyük fel, hogy Marci x és y termékre vonatkozó közömbösségi görbéjének egyenlete: y = x

Ukonstans . Marci az 

A(9,19) fogyasztói kosarat szigorúan preferálja a következő kosárhoz képest: 
a) x=19 és y=9 

http://kahoot.it/
http://getkahoot.com/


b) x=10 és y=18 
c) x=15 és y =17  
d) az előzőek közül több kosárhoz képest 

 
3) Két jószág esetében a helyettesítési határráta    

a) megegyezik a piaci árarányokkal 

b) azt mutatja, hogy milyen arányban tudja  a fogyasztó a piacon az egyik jószágot a másikra cserélni 

c) azt mutatja, hogy milyen arányban hajlandó  a fogyasztó az egyik jószágot a másikra cserélni 

d) a két termék határhasznának szorzata 
 

4) Az egyéni preferenciák megváltozása ceteris paribus… 

a) nem módosítja sem a közömbösségi, sem a keresleti görbét 

b) csak a közömbösségi görbe elmozdulását eredményezi. 

c) Csak az egyéni keresleti görbék elmozdulását eredményezi 

d) a közömbösségi és az egyéni keresleti görbe megváltozását eredményezi. 
 

5) Vegyük a következő három jószágkosarat: 

 Pogácsa db. üdítő (dl) 

A. jószágkosár 14 17 

B. jószágkosár 16 19 

C. jószágkosár 20 12 

    
Amennyiben a fogyasztó e két termékre vonatkozó preferenciái jól viselkedő közömbösségi görbékkel írható 
le (azaz a több az jobb és az átlagos összetételű jószágkosár jobb, mint a szélsőséges összetételű), vala-
mint A. és C. jószágkosár ugyanazon a közömbösségi görbén fekszik, akkor a fogyasztó számára: 
a) „B” biztosan preferált „C”-hez képest 
b) „A” preferált „B”-hez képest 
c) „A” lehet közömbös „C”-vel szemben 
d) „B” lehet közömbös „C” – vel szemben 

 
6) Használhatjuk igaz-hamis kérdések gyakorlásához is. Például a piaci mechanizmussal foglalkozó óra végén, 
vagy a következő óra elején ehhez a módszerhez alkalmazható kérdéssor: 

a) Egy termék keresleti függvényének alakulását befolyásolja a kínálat alakulása. 
b) Túlkeresletes piacon általában a piaci ár növekedése várható. 
c) Túlkínálatos piacon realizálható fogyasztói többlet várhatóan növekedni fog. 
d) Az eladók megadóztatása következtében több keresletet lehet adott piaci feltételek kielégíteni. 
e) Amennyiben a fogyasztók reáljövedelme nő, akkor az adott termék piacán az ár várhatóan növe-

kedni fog. 
f) A síbérletek árának emelkedése nem befolyásolja az utazási irodák piacán síutak iránti keresletet. 
g) Amennyiben a tankönyvek piacán nő a kereslet, akkor ennek következtében a tankönyvekhez 

használt papírok piacán várható az ár emelkedése. 
 
A válaszok kiértékelése után beszéljük meg, hogy miért igaz, vagy hamis az adott állítás. 

 

c) Beszélgetés először írásban, majd szóban 

 
Célkitűzés: a megszerzett ismeretek rendszerezése, értékelése, minden tanuló kapcsolódjon be a munkába és járul-
jon hozzá az ismeretek összegezéséhez 
Szervezési mód: egyéni – csoport – osztály 
Eszközigény: filctoll, papír,A3-as papírokra írt kérdések, feladatok 
Időigény: 20-30 perc 
 
Feladat: 

1. lépés: Minden tanuló egy A3-as lapra felírt kérdést, illetve feladatot kap azzal a feladattal, hogy írja rá a 
lapra jól láthatóan válaszát címszavakban, majd meghatározott idő múlva adja tovább lapját a mellette ülő 
tanulónak.  

2. lépés: A következő tanuló a kapott lapot elolvassa és kiegészíti. Megjelöli az előző tanuló által megfogal-
mazott válasz azon elemeit, amelyekkel esetleg nem ért egyet. Ezután továbbadja a lapot. 

3. lépés: Ha már legalább három tanulónál járt a lap, akkor összeszedjük a lapokat, kérdések szerint csopor-
tosítjuk. Az egyes kérdéshez, feladathoz tartozó lapokat egy-egy csoport kapja meg, akik azokat kiértéke-
lik. A lapokon szereplő információkat elolvasva, megbeszélve javítják a hibákat, pótolják a hiányosságo-
kat. 

 
 



Például a fogyasztói magatartás témakör összefoglalásához felhasználható lapok: 
 

1. lap: Gyűjtsd össze a kereslet árrugalmasságáról tanultakat! Hol és hogyan használhatjuk fel ezeket az ismere-
teinket? 

2. lap: Gyűjtsd össze a kereslet kereszt - árrugalmasságáról tanultakat! Hol és hogyan használhatjuk fel ezeket az 
ismereteinket? 

3. lap: Gyűjtsd össze a kereslet jövedelem rugalmasságáról tanultakat! Hol és hogyan használhatjuk fel ezeket az 
ismereteinket? 

4. lap: Mutasd be, hogy milyen eszközökkel és hogyan határozzuk meg a fogyasztó optimális fogyasztási szerke-
zetét a tanult elméleti modellben! 

5. lap: Gyűjtsd össze a fogyasztói döntést meghatározó belső tényezőket! Milyen eszközökkel és hogyan elemez-
tük ezeket a tanult elméleti modellben? 

6. lap: Gyűjtsd össze a fogyasztói döntést meghatározó külső tényezőket! Milyen eszközökkel és hogyan elemez-
tük ezeket a tanult elméleti modellben? 

Lezárásként a csoportok ismertetik válaszaikat, amelyeket frontális munka keretei között értékelünk. 
 

d) Tanulóállomások 

 
Célkitűzés: gyakorlás, ismétlés  
Szervezési mód: csoportmunka (három fős csoportokat szervezve) 
Eszközigény: állomások jelzőtáblái, feladatlapok, a feladatlapok megoldásai, menetlevelek 
Időigény: 45 perc 
 
A tananyagot kisebb egységekre osztjuk fel, melyekhez önállóan feldolgozható és ellenőrizhető feladatokat készítünk, 
amelyeket „tanulóállomásokon” helyezünk el. A három fős csoportok maguk választhatják ki, hogy mely állomás fe l-
adatait oldják meg. Nem kell – nincs is rá idő – minden állomásnál megállniuk. Azt azért határozzuk meg, hogy mini-
mum hány állomást látogassanak meg (például legalább 4 állomás feladatait meg kell oldani.).  
Időigény: Állomásonként 10-10 perc az előirányzott idő, de igény szerint egy-egy csoport valamivel több időt is ott 
tölthet. Saját maguknak kell gazdálkodniuk a 40 perccel. 
A feladatokhoz a tanulók ún. menetlevelet kapnak. Ezeken feltüntetjük az egyes állomásokat és az ott elvégzendő 
feladatokat. A tanári asztal legyen az ellenőrző pont. Itt minden állomás feladatának megoldása megtalálható, a cso-
portok önmaguk ellenőrizhetik megoldásaikat, írják be menetlevelükbe az elért pontszámot. A tanártól itt lehet segít-
séget kérni. 
A csoportok munkájának értékelése a menetlevél alapján történik. 
 
Az állomások mennyisége nem teszi lehetővé, hogy a végén a klasszikus formában összegezzünk és értékeljünk a 45 
perces óra keretében, ezért javasoljuk a feladatok és megoldások elérhetővé tétele a tanulók számára közös interne-
tes felületen. 
 
Tanulóállomásokhoz feladatok: 
 

1. állomás: Segíts Duci Vincének eldöntenie, hogy mit egyen ebédre! 

 
Duci Vince ebédelni indul 1500 forinttal a zsebében az iskola melletti kifőzdébe. Rántott húst és sült krumplit akar 
ebédelni. Egy szelet rántott hús 300 forintba, 10 dkg sült krumpli pedig 150 forintba kerül 
a) Ábrázold Vince költségvetési halmazát és írd fel költségvetési egyenesét! 
b) Jelöld be az ábrán, hogy hogyan változik Vince költségvetési halmaza, ha 600 forinttal nő az ebédre költhető jö-

vedelme! 
c) Jelöld be az ábrán, hogy hogyan változik költségvetési halmaza, ha Vince orvosi előírásra maximum csak két 

szelet rántott húst fogyaszthat! 
d) A kifőzdénél Vince azt látja, hogyha képes kivárni az ebédidő végét, három óra után a rántott húst már 250 forint-

tért, a sült krumplit pedig 100 Ft/10 dkg – ért meg tudja venni. 
Az eredeti feltételekhez képest ez az árcsökkentés hogyan érintené Vince költségvetési halmazát! (Egy új ábra 
segítségével mutasd be!) Írd fel az új költségvetési egyenest! 
 

Megoldás: 
a) Költségvetési egyenes tengelymetszete: x=5, y=10, (x a rántott hús szeletben kifejezve, y pedig a sült krumpli, 

amelynek mértékegysége 10 dkg), a költségvetési egyenes meredeksége: -2 
egyenletet:     1500= 300 X + 150 Y 

b) megváltoznak a tengelymetszetek: x=7, y=14, a meredekség marad -2 
c) a költségvetési egyenes x=2 és y=6 pontban megtörik. Eddig a pontig meredeksége -2, az utána lévő szakasz 

pedig függőleges egyenes lesz 
d) tengelymetszetek is és a meredekség is változik. A tengelymetszet x=6, y=15, a meredekség pedig -2,5. 

 



2. állomás feladata: keresletet meghatározó tényezők kikeresése 

 
Az alábbi szöveg Letenyei Krisztina doktori disszertációjából való. 
(forás:https://szie.hu//file/tti/archivum/Letenyei_Krisztina_ertekezes.pdf) 
„A kávé keresletére ható tényezők   
A keresletre alapvetően az ár hat. Normál jószágok esetén áremelkedés hatására csökken a kereslet. A luxuscikkek 
kereslete viszont éppen a magasabb árnál fokozódik, ugyanis fogyasztásuk státuszfogyasztás. Alacsonyabb ár ese-
tén csökkenne iránta a kereslet.   
 
Vizsgálatainkat azonban nem egyszerűsíthetjük le egy tényezőre, azaz az árra, mert a keresletet több tényező befo-
lyásolja. A fogyasztók átlagjövedelme a keresletet alakító egyik elem. Ha több jövedelemmel rendelkeznek a fogyasz-
tók, akkor magasabb árat is meg tudnak fizetni, ezáltal a piaci egyensúly magasabb ár mellett jöhet létre. Az életszín-
vonal emelkedésével a kávé egyre kevésbé számít luxuscikknek, illetőleg a hangsúly a kávéról a kávézásra tevődik  
át. A jövedelem emelkedésével azonban, aki eddig nem fogyasztott kávét, az a jövőben sem fog rászokni, mint ahogy 
az alacsony jövedelműek is megisznak naponta több csésze kávét, hiába kevés a pénzük, de a már kialakult függő-
séget nem tudják megszüntetni. (Ráadásul ez a függőség egy másikkal, a dohányzással párosul az erős kávésok 
esetében.) A kávéfogyasztásnál a maximumnál, azaz a telítettségi pontnál a függőség a meghatározó, a minimumnál 
pedig az egyéni preferencia, ízlés. A kávé speciális jellegéből adódóan alacsony a jövedelemrugalmassága. Egy 
esetben beszélhetünk jövedelemrugalmasságról, amikor a kávét felváltja a kávézás, vagyis termék helyett szolgálta-
tást veszünk. Ekkor lényegesen megnőnek a kiadások, a jövedelem növekedésénél nagyobb arányban költhetünk 
kávéra (pontosabban kávézásra), ebben az esetben az Engel törvény korlátozottan érvényesül.   
 
A piac mérete, a háztartások száma ugyancsak közvetlenül hat a keresletre. Növekvő piac esetén a kereslet nő, a 
piacnak több vevőt kell ellátni. Magyarországon a népesség csökken, ami az összkereslet csökkenését vonja maga 
után. Az élelmiszeriparra ez a tendencia negatívan hat. Ugyanakkor nő az egyfős háztartások aránya, ami a háztartá-
sok számát növeli. Ez utóbbi tendencia (és persze a fiatalos, „rohanós” életstílus) kedvez az egyadagos kiszerelések 
forgalmának a magyar kávépiacon.   
 
A keresletre közvetetten hat más javak ára és elérhetősége. A fogyasztó lemondhat egy jószágról, ha talál helyette 
egy másikat, amely a szükségletét ugyanúgy kielégíti és a termék ára is hasonló. A 90-es években erős volt a fekete-
piac, a kávépiacon is virágzott a fekete-kereskedelem. A fogyasztók jelentős része nem a hagyományos csatornákon 
szerezte be a kávét, így megspórolta az állami terhek által okozott többletkiadásokat. Ezáltal a regisztrált kávéfo-
gyasztás alacsonyabb volt a ténylegesnél. Még ma is megfigyelhető jelenség a kávé Ausztriából történő behozatala. 
Ugyancsak a helyettesítő termékek témakörébe tartozik, amikor 1994-ben, a világpiaci túlkereslet idején hazánkban 
az irodai vendéglátásban a kávét a tea váltotta fel. Ekkor nem termékvonalon, hanem termékosztályon belül történt 
helyettesítés, ugyanis a koffeintartalmú italok piacán sikerült helyettesítő terméket találni.   
 
A keresletre nemcsak objektív tényezők hatnak, hanem szubjektív tényezők is. Az ízlés, preferencia az, amely egyén-
re jellemző és szubjektíven alakítja a keresletet. Az élelmiszerfogyasztásban kiváltképp fontos szerepet játszik. A 
kávéfogyasztásban elsődleges jelentőségű. A kávétípusok és márkák közül azt választjuk, ami ízlik. A kávéforgalma-
zó cégeknek nagy a szerepe abban, hogy megismertessék velünk az új termékeket, rábírjanak a kipróbálásra. Hiszen 
amíg nem kóstoljuk meg, nem tudhatjuk, hogy milyen finom a termék, hogy nekünk mennyire ízlik. Az ízlés, preferen-
cia tekintetében a vállalatok a legnagyobb befolyásoló szereppel a fiatalok csoportjánál bírnak. Az ő ízlésük alakítható 
a leginkább, mivel a termékvonal új fogyasztói. Mindazonáltal az ízlés, preferencia hosszabb távon állandó, összes-
ségében nehéz a befolyásolás. A keresletre még hatnak egyéb tényezők is, a termék jellegétől függően. Az időjárás is 
a fogyasztás alakítója. A kávék esetében ez úgy nyilvánul meg, hogy nyáron hűsítőként jegeskávét vagy konzervkávét 
kívánunk inni, télen pedig jól esik egy csésze forró cappuccinó.” 
 

Feladat a szöveg elolvasása után:  
a) Sorolja fel a kávé keresletének jellemzőit! 
b)  Melyek a keresletét meghatározó tényezők? 

 
Megoldás: 

a) Kereslet jellemzői: függőség, alacsony jövedelemrugalmasság, kiegészítő terméke a dohányzás, időjárásfüg-
gő, reklám hatása 

b) Keresletet meghatározó tényezők a szövegből: kávé ára, jövedelem, preferencia – ízlés, háztartások száma, 
helyettesítő termék, időjárás 

 

3. állomás feladata: Szövegkiegészítés 

 
A gazdaság és a társadalom egyik legfontosabb szereplője a fogyasztó. A fogyasztó az, aki a megtermelt javak és 
szolgáltatások ……………………… ………………………………. Láttuk, hogy az árupiacon a keresleti oldalon jelenik 
meg.  A piacon azok a fogyasztók, akik megfizetik a termék piaci árát, de ennél többet is hajlandóak lennének kifizetni 
…………………………. ………………….. jutnak.  
Elemzéseinkben a fogyasztó, mint egy személy jelenik meg, aki azért vesz részt a gazdasági körforgásban, hogy 
……………………………………………. A fogyasztó szükségleteit termékekkel és szolgáltatásokkal elégíti ki. Számára 

https://szie.hu/file/tti/archivum/Letenyei_Krisztina_ertekezes.pdf


ezek hasznosak. Egy-egy termék ……………………… az határozza meg, hogy az mennyiben járul hozzá a fogyasztói 
szükségletek kielégítéséhez. A fogyasztó magatartásának vizsgálatánál figyelembe kell venni 
………………………………….. mellett a döntést  a korlátozó feltételeket: …………… és ………………………..  
A fogyasztói magatartás modellezésekor a fogyasztó ……………………….. ……………… ……………… azon jószág-
kombinációk összességét jelöli a közömbösségi térben, amely számára egyenértékű, közömbös számára, hogy me-
lyiket szerzi meg.  
A fogyasztó adott piaci feltételek mellett akkor költi el optimálisan jövedelmét, ha számára a piaci értékítéletet kifejező 
…………………………..   éppen megegyeznek a szubjektív értékítéletét kifejező …………………………………….. 
arányával. 
Amennyiben az x különböző áraihoz, változatlan y termékár mellett hozzárendeljük a fogyasztó optimális döntését 
megtestesítő fogyasztói kosarakat, akkor levezethetjük a fogyasztó ……………………………. ………………………….. 
……………………. 
Az egyéni keresleti függvények összegezéseként meghatározható a ………………… ………………… ………………, 
amelynek alapján különböző ……………………………….. ……………………. számolhatunk. Ezek közgazdasági ér-
telmezése segít az eladóknak piaci döntéseik meghozatalában. 
   
Megoldás: végső fogyasztója, fogyasztói többlet, szükségletek kielégítése, hasznossága, preferencia-rendszer, ára-
kat, jövedelmeket, közömbösségi görbéje, árarányok, határhasznok, piaci keresleti függvényt, rugalmasságokat 
 

4. állomás: Egyetértünk-e?  
 
(forrás: Felvételi és versenyfeladatok, megoldásaik közgazdaságtanból 1991-1998, Aula Kiadó, Bp.) 

Az alábbi cikkrészlet 1993-ból való, egy napilapban olvashattuk: 
„Dimitrov Imre a Magyar Posta marketingmenedzsere elmondta, hogy 1989-ben még csaknem 12 millió táviratot kéz-
besítettek. A vállalat 1990-ben végrehajtott 15 %-os áremelése után a forgalmuk már nem érte el a 11 millió táviratot 
sem. A tavaly decemberi adatok pedig újabb négymilliós visszaesést mutatnak. A forgalomcsökkenés az idén sem állt 
meg.  …. Mint megtudtuk a forgalom csökkenése miatt elmaradt bevételeket az évenkénti áremelések nem ellentéte-
lezik. A szolgáltatás ugyanis rendkívül költségigényes. Az élőmunka aránya 65-75 %. Ugyanakkor a hálózatnak a 
nyitvatartási időben folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A közönséges táviratokat hat, a sürgős küldeményeket 
négy óra alatt kell kézbesíteni….” (1993. május 2.) 

 

Táviratforgalom alakulása 

év Táviratok száma  
ezer db 

Telefonok száma 
ezer db 

Táviratok áremelke-
dése % 

1989 11940 916 - 

1990 10831 996 15 % 

1991   9033 1128 55 % 

1992   7984 1291 29,5% 

 
Feladat: 
a) Határozza meg a táviratok árrugalmasságát évről évre az adott időszakban! Értelmezze közgazdaságilag a 

kapott eredményeket! 
b) Egyetért-e a marketingmenedzser bevételcsökkenést magyarázó érveivel? Válaszát indokolja meg! 
c) Értelmezhető-e valamilyen összefüggés a táviratok és a telefonok fogalma között? Válaszát indokolja! 
 
Megoldás: 
a) A táviratok árrugalmassága: 

1990-ben: - 0,6192 
1991-ben: - 0,3018 
1992-ben: - 0.3936 
A negatív előjel normál árhatást jelez, vagyis az ár és a kereslet ellentétes irányban változik. Mindhárom év-
ben a kereslet árrugalmatlan. További áremelés esetén a bevétel növelhető. 

b) Nem értünk egyet, mivel az árrugalmatlan kereslet miatt nem csökkenhetett, hanem nőtt a Posta bevétele. A 
költségek emelkedése pedig nem befolyásolja a bevétel alakulását. 

c) Helyettesítő termékek, kereszt-árrugalmasságuk pozitív. 
 

5. állomás: Hogyan döntsön az iskolai büfé vezetője? 

 
Az iskola büféjében megfigyeléseink szerint a szendvicseket vásárolni szándékozó tanulókat két csoportba oszthatjuk. 
Az első csoport keresleti függvénye:   
Q1= 80 - 0,5 P. A második csoport keresleti függvénye: Q2= 140 – P.  
Az első csoportba tartozó vevők száma 100, a másodikba pedig 50 fő.  
a) Határozza meg és ábrázolja a szendvicsek iránti összkeresleti függvényt! 
b) A büfé vezetője azon gondolkodik, hogy a szendvics jelenlegi árát 120 Ft/szendvics érdemes-e csökkentenie 100 

Ft/szendvicsre. Segítsen eldönteni, hogy melyik ár lenne a kedvezőbb! 



c) Határozza meg ebben az ártartományban a kereslet árrugalmasságát! Értelmezze a kapott eredményt és java-
soljon a büfé vezetőjének olyan árstratégiát, amellyel még tovább növelhetné bevételét! 
 

Megoldás: 
a) Q=220-1,5 P, ha 0≤ 𝑃 < 140 

Q=80-0,5 P, ha 140≤ 𝑃 < 160 
Q=0, ha P≥ 160 

b) Ki kell számolni az egyes árak melletti keresletet, majd összbevételt: 
Ha P=120, akkor a kereslet 40, az összbevétel: 4800 
Ha P=100, akkor a kereslet 70, az összbevétel: 7000 
 

c) A kereslet árrugalmassága: - 3 
Ez azt jelenti, hogy az ár egy százalékos emelkedésekor a kereslet három százalékkal csökken. A termék kereslete 
árrugalmas, ezért érdemes még tovább csökkenteni az árat, mert így az árbevétel még növelhető 
 

6. állomás: Bekukkantunk Szabóékhoz! 

 
A Szabó család költségvetésére jellemző, hogy minden hónapban mindig ugyanannyit, 8000 forintot költ kenyérre és 
sajtra. A kenyér ára 200 Ft/kg. Szabóék preferenciáiról a következő információk állnak rendelkezésre: 
 
 

U1 hasznossági szint U2 hasznossági szint 

Fogyasztói kosár 
(sajt, kenyér) 

Sajt 
(10 dkg) 

Kenyér 
(kg) 

Fogyasztói kosár 
(sajt, kenyér) 

Sajt 
(10 dkg) 

Kenyér 
(kg) 

A. 3 12 F 5 12 

B. 4 9 G 7 7,5 

C. 6,25 5 H 8 6 

D. 10 2,5 I 10 4 

E. 12 2 J 12 3 

 
a) Vizsgáld meg a helyettesítési ráta alakulását az U1 közömbösségi görbe pontjai között! Milyen tendenciát 

mutat? Mi ennek az oka? 
b) Mennyibe kerül 10 dkg sajt, ha Szabó család optimális választását az U1 közömbösségi görbe C pontja 

képviseli? 
c) Tegyük fel, hogy Szabóék jövedelme megnő, így a következő időszakban az U2 görbén lévő I jószágkosár 

jelenti számukra az optimumot. Mennyivel nőtt Szabóék jövedelme? 
d) Számítsd ki a sajt és a kenyér jövedelemrugalmasságát! Értelmezd a kapott eredményeket! 

 
 

Megoldás: 

a) Helyettesítési ráták: |1,78|, |0,66|    
Tendencia: csökkenő. Oka: érvényesül a helyettesítési ráta csökkenését eredményező csökkenő határ-
haszon elve (Sajtból egyre több van a fogyasztói kosárba, ezért ennek határhaszna csökken, ugyanakkor 
kenyérből egyre kevesebb, így ennek határhaszna nő, ezért egy-egy újabb egységnyi kenyérért egyre ke-
vesebb sajtot kell feláldozni).  

b) a költségvetési egyenesbe behelyettesítve kapjuk: a sajt ára 1120 Ft/kg 
c) a költségvetési egyenes képletébe behelyettesítjük az árakat és a fogyasztói kosárban lévő mennyisége-

ket megkapjuk az új jövedelmet: 12 000 Ft, tehát Szabóék e két termékre költött jövedelemtöbblete 4000 
Ft. 

d) A sajt jövedelemrugalmassága: 1,15. Ez azt jelenti, hogy a jövedelem 1-%-os növekedésekor a kereslet 
1,15 százalékkal nő, jövedelemrugalmasság nagyobb 1-nél, ezért luxus jószág 
A kenyér jövedelemrugalmassága:- 0.55, a jövedelem 1-%-os növekedésekor a kereslet 0,55 százalékkal 
csökken, a jövedelemrugalmasság negatív, ezért a kenyér alacsonyabb rendű jószág. 
 

7. állomás: Hogyan változik a kávépiac? 

 
A magyar kávépiac változásaira jellemző, hogy a kilencvenes évek elején kialakuló világpiaci túlkereslet hatására 
Magyarországon is jelentősen emelkedtek a kávéárak.  1995-ben becslések szerint az átlagos kávéár 1000 Ft/25 dkg 
lett, a fogyasztás pedig 23 980 tonnára csökkent.  
A 2001-2002-es évekre világpiaci túlkínálat alakult ki, ennek eredményeként Magyarországon is jelentősen, 350 Ft/25 
dkg-os átlagár alakult ki. 
„Az alsó árszegmensben a piaci egyensúly 8000 tonna és 900 Ft/kg-on alakult ki 2001-ben, a prémium szegmensben 
pedig 4000 tonnánál és 1300 Ft-nál. A tartósan alacsony ár és árcsökkenés következtében megváltoztak a fogyasztá-
si szokások, az „egy szinttel feljebb váltás” lett jellemző, így az egész piac a prémium szegmens irányába mozdult el. 
Az olcsóbb termékek iránt csökkent a kereslet, …………. az új egyensúly alacsonyabb áron és kisebb mennyiség 



mellett jött létre. A prémium termékek iránt nőtt a kereslet, ………….. és a kínálat is növekedett. Az új egyensúlyi szint 
alacsonyabb áron és nagyobb mennyiség mellett jött létre” 
forrás: https://szie.hu//file/tti/archivum/Letenyei_Krisztina_ertekezes.pdf , 39. oldal 
 
Feladatok: 

a) Ábrázold egy időegyenesen az eseményeket! (felhasználható: http://www.timetoast.com) 
b) Mutasd be a Marshall-kereszt segítségével az egyes időpontokban a kávépiacon bekövetkező változásokat!  
c) Elemezd az alsó árszegmensbe tartozó kávék és a prémium termékek kereslete közötti kapcsolatot! 

Megoldás: 
a)  

1990-es      1995            2001          2002 
évek eleje       magyar piacon       túlkínálat a               a kávé árának csökkenése a magyar  
túlkereslet      a kávé árának         világpiacon, az ár        piacon,  helyettesítés magasabb 
világpiaci ár    növekedése            csökken                         árfekvésű termékkel,  
emelkedése 
 

8. állomás: Olasz és osztrák fogyasztó kávéfogyasztási preferenciái 

 
Az alábbi táblázatban az olasz és osztrák fogyasztó preferenciáiról látunk különböző információkat: 

 
forrás: https://szie.hu//file/tti/archivum/Letenyei_Krisztina_ertekezes.pdf , 81. oldal 
 

 
 
Feladat:  
a) Ábrázold egy-egy közömbösségi térben az olasz -, illetve az osztrák kávéfogyasztó preferencia-rendszerének 

sajátosságait tükröző lehetséges közömbösségi görbéket! 
A vízszintes tengelyen a „robusta” kávé, a függőleges tengelyen az „arabica” kávé szerepeljen! 

b) Hasonlítsd össze a két fogyasztó helyettesítési rátáit! 
c) Véleményed szerint e két kávéfajta keresletének árrugalmassága különbözik-e a két fogyasztói csoport eseté-

ben? Válaszodat indokold! 
 
Megoldás: 
 
a)    olasz fogyasztó     osztrák fogyasztó 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

robusta kávé    robusta kávé 

arabica kávé      arabica kávé 

https://szie.hu/file/tti/archivum/Letenyei_Krisztina_ertekezes.pdf
http://www.timetoast.com/
https://szie.hu/file/tti/archivum/Letenyei_Krisztina_ertekezes.pdf


b)  
 olasz fogyasztó osztrák fogyasztó 
 helyettesítési ráta: kisebb helyettesítési ráta: nagyobb 
 egy egyégnyi arabica kávéért csak egy egységnyi arabica kávéért több  
 kevés robusta kávét hajlandó feláldozni robusta kávét hajlandó feláldozni 

 
c) az olasz fogyasztónál a robusta kávé keresletének árrugalmassága kisebb, mint az arabica kávéé, az oszt-

rák fogyasztónál éppen fordítva igaz a preferenciák eltérése miatt. 
 

9. állomás: Mit jelenthetnek az egyes betűk? – Találd ki! 

 
1. feladat:  

Az alábbi összefüggéseket a fogyasztói magatartás elemzése során használtuk fel. Ezeket felidézve találd ki és írd 
be, hogy melyik betű mit jelenthet! 

 
A = B∗C + D∗E 
 
∆𝐸

∆𝐶
= 

𝐵

𝐷
 

 
𝐹

𝐺
= 

𝐵

𝐷
 

 
 
 
„A” jelentése: ............................................................................................  
„B” jelentése: ............................................................................................  
„C” jelentése: ...........................................................................................  
„D” jelentése: ...........................................................................................  
„E” jelentése: ............................................................................................  
„F” jelentése: ............................................................................................  
„G” jelentése: ...........................................................................................  
 

2. feladat: 
A piac elemzése során felhasznált keresleti függvény felírható a P=a – bQ, a kínálati függvény pedig a P= c + dQ 
általános alakban.  
a) Ezek felhasználásával nevezzük meg, hogy az alábbi összefüggések mit fejeznek ki: 

 
𝑎−𝑐

𝑏+𝑑
   ……………………………………………………………… 

 
𝑎𝑑+𝑐𝑏

𝑏+𝑑
 .....................................................................................................  

 
b) Értelmezd „b” és „d” jelentését! 

 
 
Megoldás: 

1. feladat: 
„A” jelentése: a fogyasztó jövedelme 
„B” jelentése: x termék ára 
„C” jelentése: x termék mennyisége 
„D” jelentése: y termék ára 
„E” jelentése: y termék mennyisége 
„F” jelentése: x termék határhaszna 
„G” jele8ntése: y termék határhaszna 
 
2. feladat: 

a) egyensúlyi mennyiség, egyensúlyi ár 
b) „b”: meghatározza a keresleti függvény meredekségét, kifejezi, hogy egy egységnyi árváltozás hány 

egységnyi keresletváltozással jár. 
c) „d” meghatározza a kínálati függvény meredekségét, kifejezi, hogy egy egységnyi árváltozás hány egy-

ségnyi kínálatváltozással jár. 
 



10. állomás: Fogalmak és a jelenségek, leírások párosítása 

 
Feladat: Kösd össze az összetartozó fogalmakat és leírásokat! 
 

Fogalom Jelenségek, leírások 

árrugalmatlan kereslet általában minden újabb termékegység elfogyasztásával csökken  

költségvetési egyenes a rezervációs ár és a piaci ár különbsége 

előnykiegyenlítődés elve a fogyasztó preferencia-rendszerének leírására használt eszköz  

telítettségi pont a jövedelem-rugalmassága negatív szám  

helyettesítési ráta meghatározható a határhasznok arányával 

fogyasztói többlet azon jószágkombinációk összessége, amelyek adott piaci feltéte-
lek (árak és jövedelem) mellett a fogyaszt számára megvásárol-
hatók  

közömbösségi görbe fogyasztási szerkezet átrendezésének szabálya 

határhaszon áremelés esetén az összbevétel növelhető 

piaci egyensúly a piaci ár és a termelő rezervációs árának különbsége 

Gossen I. törvénye az a fogyasztási szint, amelynél egy újabb egység elfogyasztása 
során érzékelhető határhaszon éppen nulla  

kereszt-árrugalmasság az a piaci ár, amely mellett a kereslet éppen megegyezik a kíná-
lattal 

kereszt-árrugalmasság versenytárs elemzéseknél használt mutató 

helyettesítő termék Az x termék árának emelkedésekor kereslete növekedni fog. 

alacsonyabb rendű jószág kifejezi, hogy egyik termék árának egy százalékos változása hány 
százalékkal változtatja meg a másik termék keresletét  

termelői többlet a kereslet éppen megegyezik a kínálattal  

piaci egyensúlyi ár a piaci ár és termék kereslete közötti függvényszerű kapcsolatot 
fejezi ki 

keresleti függvény csökkenő határhaszon elve  

 
 
Megoldás: 
 

Fogalom Jelenségek, leírások 

árrugalmatlan kereslet áremelés esetén az összbevétel növelhető 

költségvetési egyenes azon jószágkombinációk összessége, amelyek adott piaci feltéte-
lek (árak és jövedelem) mellett a fogyaszt számára megvásárol-
hatók 

előnykiegyenlítődés elve a fogyasztási szerkezet átrendezésének szabálya 

telítettségi pont az a fogyasztási szint, amelynél egy újabb egység elfogyasztása 
során érzékelhető határhaszon éppen nulla 

helyettesítési ráta meghatározható a határhasznok arányával 

fogyasztói többlet a rezervációs ár és a piaci ár különbsége 

közömbösségi görbe a fogyasztó preferencia-rendszerének leírására használt eszköz 

határhaszon általában minden újabb termékegység elfogyasztásával csökken 

piaci egyensúly a kereslet éppen megegyezik a kínálattal 

Gossen I. törvénye csökkenő határhaszon elve 

kereszt-árrugalmasság kifejezi, hogy egyik termék árának egy százalékos változása hány 
százalékkal változtatja meg a másik termék keresletét 

kereszt-árrugalmasság versenytárs elemzéseknél használt mutató 

helyettesítő termék Az x termék árának emelkedésekor kereslete növekedni fog. 

alacsonyabb rendű jószág a jövedelem-rugalmassága negatív szám 

termelői többlet a piaci ár és a termelő rezervációs ára közötti különbség 

piaci egyensúlyi ár az a piaci ár, amely mellett a kereslet éppen megegyezik a kíná-
lattal 

keresleti függvény a piaci ár és termék kereslete közötti függvényszerű kapcsolatot 
fejezi ki 

 

e)  Kompetencia-kereszt 

 
Célkitűzés: önismeret fejlesztése, az erős és gyenge pontok meghatározása a témakör elsajátított ismereteivel össze-
függésben, annak meghatározása, hogy melyek azok a területek, amelyeken pótolni kell a hiányosságokat 
Szervezési mód: egyéni - páros 
Időigény:10-10 perc 
Eszközigény: lista, A4-es lapon kompetencia-kereszt 



 
Feladat:  

a) Minden tanuló kap egy listát az adott témakörrel kapcsolatban. A lista egyes elemeit kell elhelyezniük a kom-
petencia-keresztben. Kék színnel a feladatok típusa szerint, pirossal pedig a témák szerinti elemeket. A listát a 
tanulók kiegészíthetik olyan elemekkel, amelyek véleményük szerint hiányoznak. 
b)  Ezután a tanulók párokban folytatják a munkát. Összehasonlítják kettejük kompetencia-keresztjét és megbe-
szélik az azonosságokat, különbségeket. Megkeresik, hogy a gyenge pontokon hogyan lehet javítani, mit java-
solnak egymásnak a témazáró dolgozatra való felkészüléshez.  
 
 

 
 

 
Lehetséges lista: 
 

a) Fogalmak, összefüggések: piac, piaci mechanizmus, kereslet, kínálat, keresleti és kínálati függvény, függvény 
menti elmozdulást és a függvény eltolódását okozó tényezők, piaci egyensúly, fogyasztói többlet, termelői több-
let, kereslet árrugalmassága, kereszt-árrugalmasság, jövedelem rugalmasság 
szükségletek, preferencia-rendszer, hasznosság, hasznossági függvény, Gossen I. és II. törvénye, határhaszon, 
telítettségi pont, közömbösségi tér és közömbösségi görbe, helyettesítési ráta, költségvetési halmaz, költségve-
tési egyenes és változásai, optimális fogyasztási szerkezet meghatározása, egyéni keresleti függvény levezeté-
se, egyéni keresleti függvényekből piaci keresleti függvény meghatározása 
b) Feladattípusok: 
fogalmak, 
tesztfeladatok,  
igaz-hamis kérdések,   
kifejtő kérdések,  
párosítások 
geometriai feladatok,  
számítási feladatok 
eredmények közgazdasági értelmezése 
 

 
E. Ellenőrzés, értékelés 

 

1. témakör 

a) Kvízmátrix 

 
Célkitűzés: a tematikus egység ismétlése, témazáró dolgozatok előkészítése 
Szervezési mód: egyéni-, csoport - és osztály munka 
Eszközigény: üres kártyák, ragasztó/rajszög, tábla, filctoll, üres kártyák 
Időigény: 25 - 30 perc 

 
Feladat:  



1. lépés: Keress az adott témakörrel kapcsolatos gyűjtőfogalmakat! Mindegyiket írd rá egy-egy kártyára! 
2. lépés: A tanár összegyűjti a kártyákat, az azonosakból csak egyet hagyunk meg. A kártyákból a táblára Blu 

Tack-kel ragasszunk n X n-es táblázatot alakítunk ki. A kártyákat szöveggel lefelé fordítva rögzítsük a táb-
lára. A sorokat számozzuk meg, az oszlopokat jelöljük betűkkel. 

3. lépés: A tanulók csoportokat alkotnak. Az első csoport kiválaszt egy cellát, (pl.: A1), a kártyát megfordítjuk, 
és minden csapatnak egy perc áll rendelkezésére, hogy fogalmakat, képleteket írjanak a kártyán levő gyűj-
tőfogalomhoz. Könnyíthető a feladat azzal, hogy segédeszköz (tankönyv) használatát is engedélyezzük. 
Miután lejárt az idő, minden csapat bejelenti, hogy hány fogalmat gyűjtött össze. Az a csoport kezdheti a 
megoldások ismertetését, amelyik a legnagyobb számot mondta. Az osztály közösen dönti el, hogy az 
egyes példát elfogadja-e, vitás kérdéseknek utánanézhetnek a tankönyvben. 

4. lépés: Ezután a második csoport következik. Ők már csak azokat a példákat olvashatják fel, amelyek még 
nem hangzottak el (ezek is számítanak a pontozásnál!). A példák helyességének megállapítása után min-
den csoport összeszámolja a helyes megoldásait, és ha az megfelel az előzetes tétjüknek, megkapja az 
adott pontszámot. Az ezeken túl írt helyes megoldások nem számítanak. Amennyiben nem éri el az adott 
csoport a fogadásban szereplő értéket, nem kap pontot.  

5. lépés: A második csoport választ ki egy cellát, felfordítjuk a kártyát és az előzőeknek megfelelően járunk 
el. 

 
Folytatjuk, amíg minden cella elfogy. 
Például: A következő gyűjtőfogalmakkal egy háromszor hármas tábla készíthető: kereslet, kínálat, piaci mechanizmus, 
kereslet rugalmassága, preferencia-rendszer, Gossen I. törvénye, közömbösségi tér, optimális fogyasztási szerkezet 



  
III. A vállalat termelői magatartása és a kínálat 

 
A kerettanterv szerint a téma feldolgozásához rendelkezésre állóraszám: 20 óra 

 
A. Előzetes ismeretek felmérése, motiválás 

 
1. témakör:  

 
A témakör feldolgozása során a piac kínálati oldalán álló vállalatokkal, vállalkozásokkal foglalkozunk. Megvizsgáljuk, 
hogy milyen környezeti tényezők befolyásolják működésüket. 
 

a) Gondolattérkép készítése: középpontban a vállalat 
 

Célkitűzés: ötletgyűjtés, a meglévő ismeretek diagnosztizálása,   
Szervezési forma: egyéni/csoport/frontális munka 
Eszközigény: csomagolópapír, filctollak, illetve a következő számítógépes program www.coggle.it 
Időigény: 15-20 perc 

 
Feladat:  

1. A csoport minden tagja egyénileg gyűjti össze mindazt, ami a vállalat fogalmáról eszébe jut. 
2. A csoport az egyénileg összegyűjtöttek alapján rajzol egy gondolattérképet a vállalat fogalmáról csomagoló pa-

pírra. 
3. Minden csoport egy-egy képviselője a táblára kirakja és bemutatja a csoport által készített gondolattérképet. 
4. Frontális munka keretében értékelés, esetleg közös gondolattérkép elkészítése. 

 

b) Startup vállalkozások – Prezi 

 
Célkitűzés: motiválás, pozitív attitűd kialakítása 
Szervezési mód: egyéni és frontális munka, házi feladatnál páros munka 
Eszközigény: számítógép/tablet/okostelefon, internetelérés https://www.youtube.com/watch?v=GCxa7LajT6I 
Időigény: 25 perc 

 
Feladat: 
Gyűjtsd össze a siker kulcstényezőit a film alapján?  
a) A film megtekintése alatt a tanulók egyéni munka keretében gyűjtik össze ezeket a tényezőket, majd 
b) frontális munka keretében megbeszéljük, hogy ki mire figyelt fel, miért fontosak ezek a tényezők, egy ötletből – 

még akkor is, ha kevés tőkénk van – hogyan lehet sikeres vállalkozás. 
Házi feladatként feladható:  
A Preziről egy prezis prezentáció készítése, illetve a vállalkozás fejlődéséről időegyenes készítése páros munkában. 
http://www.timetoast.com 

 

c) Elvárások fája: Mit vársz ettől a témakörtől? Mit szeretnél megtudni? Mitől tartasz? 

 
Célkitűzés: a témával kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása 
Szervezési mód: egyéni és frontális munka 
Eszközigény: csomagolópapír, filctollak, kártyák 
Időigény: kb.15 perc 
 
Feladat:  
a) A tanár elmondja, hogy a következő órákban a vállalattal, mint gazdasági szereplővel, a vállalat kínálati magatar-

tásával foglalkoznak. Arra kéri a tanulókat, hogy ezzel kapcsolatban gyűjtsék össze egyéni elvárásaikat (zöld 
színnel) és aggodalmaikat, félelmeiket (piros színnel) és írják rá egy-egy kártyára!  

b) Miután minden tanuló elkészült összegyűjtjük az elkészült kártyákat. A táblát két részre osztjuk, az egyik részhez 
a várakozásokkal kapcsolatos kártyákat, a másik részhez pedig az aggodalmakkal kapcsolatos kártyákat rögzít-
jük.  

c) Ezután frontális munka keretében megbeszéljük, hogy hogyan tudjuk megvalósítani várakozásainkat, ki mivel tud 
ehhez hozzájárulni, az aggodalmakat hogyan tudjuk kezelni. Ebben a fázisban nemcsak a diákok, hanem a tanár 
is elmondja, hogy mit és hogyan tervez. A megbeszélés eredménye: közös célkitűzések meghatározása 
 

Megjegyzés: csak akkor érdemes ezt a módszert alkalmazni, ha be is tartjuk a témakör feldolgozása során az itt meg-
beszélteket. Érdemes végén a kapott táblaképet lefényképezni és a témakör összefoglalásakor elővenni és megbe-
szélni, hogy hogyan sikerült a célok megvalósítása. 

 

http://www.coggle.it/
https://www.youtube.com/watch?v=GCxa7LajT6I
http://www.timetoast.com/


d) Rajzold le! 

 
Célkitűzés: motiválás, vizualitás fejlesztése 
Szervezési forma: egyéni – csoport- és frontális munka 
Eszközigény: lap, filctollak, gyurma ragasztó  
Időigény: 5 perc – 10 perc – 10 perc 

 
Feladat:  

a) Rajzolj le egy általad elképzelt termelési folyamatot!  (egyéni munka) 
b) Csoportmunkában az elkészült rajzok alapján kiemeljük és összegezzük, hogy mi jellemzi a termelést, melyek a 

főbb mozzanatai, milyen tényezők szükségesek a termeléshez. 
c) Minden csoport beszámol a csoportmunka eredményéről, a rajzokat a táblára ragasztva kiállítjuk. 
d) A beszámolók után összegezzük a válaszokat és értékeljük a csoportok munkáit.  

 

e) Írj verset! 

 
Célkitűzés: A lényeges információk kiemelése, összegezése, tömör fogalomalkotás a legfontosabb jellemzők alapján. 
Kreatív gondolkodás. 
Szervezési mód: egyéni, csoport és frontális munka 
Eszközigény: A4-es lap, csomagolópapír, filctoll, gyurmaragasztó 
Időigény: 15 – 20 perc 

 
Feladat: részletes leírást megtaláljuk az előző fejezetnél. 

a) Egy ötsoros vers készítése a vállaltról egyéni munkában  
b) A következő lépésben a csoporttagok bemutatják verseiket és közösen megbeszélik az alkotásokat. Ezután 
megírják a csoport ötsoros versét. 
c) A csoportok bemutatják verseiket, majd frontális munka keretében megbeszélés, értékelés, a versek alapján a 
vállalat fogalmának megalkotása. 
 

2. témakör: 

A második témakörben a vállalat kínálati magatartásával foglalkozunk. Megvizsgáljuk, hogy profitmaximalizáló dönté-

seit milyen tényezők és hogyan befolyásolják, egy vállalat hogyan határozza meg adott piaci helyzetben kínálatát. 

a) Döntés-torta: A vállalati döntésekben szerepet játszó tényezők 

 
Célkitűzés: érdeklődés felkeltése, motiválás 
Szervezési mód: egyéni/csoport/ osztály 
Eszközigény: csomagolópapír, filctollak 
Időigény: 5 - 10 perc + 10 perc 

 
Feladat:  
1. lépésben: A tanulók egyénileg dolgoznak. A következő kérdésre válaszolnak: Véleményed szerint milyen ténye-

zőket célszerű figyelembe venni a vállalati döntések kialakításakor? 
2. lépésben: A csoport együtt dolgozik, közösen megbeszélik a választ, majd az egyes tényezőket körcikkekben 

ábrázoljátok a kapott lapon! A körcikkek nagyságával szemléltetik az adott tényező fontosságát, súlyát a vállalati 
döntésekben. Minden körcikkre rá kell írniuk, hogy az melyik tényezőt képviseli. 

3. lépésben: A csoportok egy-egy képviselője bemutatja az általuk készített ábra segítségével a csoport vélemé-
nyét. 

A csoportok beszámolóját meghallgatva, a kapott ábrák alapján frontális munka keretében megbeszéljük és értékeljük 
a csoportok munkáját, majd összefoglaljuk és rögzítjük a füzetbe a vállalati döntéseket befolyásoló legfontosabb té-
nyezőket. 

 
 
A. Új ismeretek feldolgozása 

 

1. témakör 

a) Online jegyzetelés  

 
célkitűzés: Szövegértés fejlesztése, előadás alapján lényegkiemelés 
szervezési mód: egyéni- és frontális munka 
eszközigény: számítógép/tablet/okostelefon, internetelérés - ezek hiányában  papír/füzet és toll 
időigény: 10-10 perc 
 



Tanulói kiselőadás témája: Egy konkrét vállalat bemutatása megadott szempontok alapján (céljai, termelé-
si/szolgáltatási folyamatának jellemzői, termelési költségek, piaci lehetőségei, stb.) 
Feladat:  
A tanulói kiselőadás alatt önálló jegyzet készítése (http://www.scrumblr.ca), majd frontális munka keretében az elő-
adás és az elkészült jegyzetek értékelése, megbeszélése. 

 

b) Felderítés - projektfeladat 

 
Célkitűzés: ismeretszerzés, az elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, illetve a tanult összefüggések 
érvényesülésének megfigyelése a gyakorlatban, az összegyűjtött információk rendszerezése, feldolgozása, szemléle-
tes összefoglalása. A kapott eredmények értékelése, megfelelő következtetések levonása. A komplex feladatmegol-
dás során a tanulók kooperációs készségének, együttműködésének és felelősségvállalásának fejlesztése. 
Szervezési mód: egyéni munka – csoportmunka – frontális munka 
Eszközigény: fényképezőgép, okostelefon, interjúk felvételéhez szükséges eszközök, feladatlapok, kérdőívek, stb. 
Időigény: 3-7 óra 

 
Feladat:  

a) Minden csoport egy vállalkozást választ. A vállalkozások különböző eszközökkel (megfigyelés, internetes kuta-
tás, interjú a vállalkozás vezetőivel, munkásaival, jegyzetek, esetleges sajtóbeli megjelenések megfigyelése, 
stb.) történő önálló feltérképezésével információkat kell szerezni működésükről, piaci helyzeteikről, termelé-
sük/szolgáltatásaik jellemzőiről, döntéseikről, a termelésükkel kapcsolatban felmerülő költségeikről, stb. 

b) A tapasztaltak alapján írásbeli összefoglalót és szóbeli prezentációt készítenek.  
c) Prezentációk előadása, eközben a többi tanuló a prezentációhoz kapcsolódó feladatlapon dolgozik az előadás 

alapján. 
d) Összegezés, értékelés. 

 
Megjegyzés: A szaktanár részéről alapos és kiterjedt előkészítő munkát feltételez. Előre fel kell venni a kapcsolatot a 
szóba jöhető vállalkozásokkal. Célszerű megfigyelési szempontokat adni. Érdemes a feladatvégzés során a folyama-
tos kapcsolattartás lehetőségét biztosítani. 

 

c) Vállalkozások a hírekben 

 
Célkitűzés: szakmai szövegértés, lényegkiemelés, a szöveg önálló tömörítésének, szakmai szövegek kommunikálá-
sának fejlesztése 
Szervezési mód: egyéni munka 
Eszközigény: papír, toll 
Időigény: 10 perc 

 

1) http://hvg.hu/kkv/20141002_Ok_a_magyar_innovacio_moguljai 
Feladat a cikk alapján: Ismertesd, hogy melyik vállalkozás mivel foglalkozik, mivel ért el sikereket! Készíts erről a 
következő órára egy ismertetőt a sikertényezőket összegezve! 

2) http://hvg.hu/enesacegem/20150109_Csak_Berlin_elozi_meg_Budapestet 
Feladat: Gyűjtsd össze a cikk alapján a vállalkozásokat befolyásoló környezeti tényezőket! 

 

d) Hogyan választanál üzleti tevékenységedhez vállalkozási formát? 

 
Célkitűzés: önálló információkeresés, - gyűjtés, a gyűjtött információk értelmezése, szelektálása, rendszerezése és 
összefoglalása 
Szervezési mód: egyéni munka az információkeresés 
 csoportmunka a rendszerezés és összefoglalás 
Eszközigény: internetelérés, számítógép/tablet/okostelefon 
Időigény: 10 perc + 10 perc + 10 perc 

 
Feladat:  

a) Gyűjtsd össze milyen vállalkozási formákat lehet létrehozni ma Magyarországon, melyik formát mi jellemzi, me-
lyiket mikor érdemes alapítani! 

b) Csoportmunkában rendszerezzétek, foglaljátok táblázatba az összegyűjtött ismereteket vállalkozási formák 
szerint! Készítsetek egy 10 perces prezentációt (vagy plakátot)! 

c) Frontális munka keretében a bemutatók megbeszélése, értékelése. 
 

 

http://www.scrumblr.ca/
http://hvg.hu/kkv/20141002_Ok_a_magyar_innovacio_moguljai
http://hvg.hu/enesacegem/20150109_Csak_Berlin_elozi_meg_Budapestet


2. témakör 

 

a) Gondolattérkép alapján internetes keresés 

 
Célkitűzés: az ismeretek rendszerezése, kulcsszavak kiemelése 
Szervezési mód: egyéni és csoport munka  
Eszközigény: internetelérés, számítógép/tablet/okostelefon  
Időigény: 15-30 perc 

 
Feladat:  

a) Az órán a vállalatról készített térképből a termelési szál kibontása internetes kereséssel a kulcsszavak meg-
adása, logikai kapcsolatok jelölése egyéni munkában 

b) A fogalmak, kapcsolatok értelmezése és bemutatása csoportonként egy kiválasztott konkrét vállalat példáján 
keresztül. Az elkészült munka feltöltése az osztály közösségi oldalára, ahol az osztálytársak és a szaktanár vé-
leményezheti azt. 

 

c) Újságcikkek feldolgozása csoportmunkában 

 

1. csoport feladata: Egy liter sör egy százasért 

„Tisztán az alapanyag költséget tekintve száz forint körül lehet egy liter házilag lefőzött sör ára, de ez persze attól 
függ, ki mivel dolgozik: a felhasznált maláták között egészen különleges és drága fajták is vannak, amivel jócskán 
megdobható az ár. És persze ehhez jön még az energiaszámla, egy átlagos házi sörfőző 15 litert készít hetente, de 
ezt a mennyiséget utána egy hónapig hűtőben kell tárolnia. A szükséges üst, műanyag edény néhány ezer forintos 
egyszeri beruházási költséget jelent. (Kaphatóak ugyanakkor komplett szettek, már instant porokkal együtt is, egy 
alapcsomag 20 ezer forint körül lehet.) Az Index által megkérdezett hobbifőző szerint ők még nem tudnak arról, hogy 
bejelentési kötelezettségük lesz a vámhatóság felé, de ezt – lehet, hogy csak első örömében –  kibírhatónak mondta.” 
forrás: http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/10/06/legalizaljak_a_hazi_sorfozest/ 
 
Feladat: 

a) Határozzuk meg a házi sörfőzéshez szükséges inputtényezőket! 
b) A cikkben felsorolt költségek közül melyek számítanak fix és melyek változó költségnek? 

 

2. csoport feladat: Cipőgyártás Magyarországon 

„A silány minőségű kínai cipők feltűnése váratlanul érte a hazai cipőkészítőket. Mára viszont egyre több vevő fogadja 
el, hogy a minőségnek - bizony ára van. A vállalkozók sem bízzák a véletlenre, egyre különösebb igényeket kielégítő 
szolgáltatásokat kínálnak. 
"Egyedi cipőt hozzávetőleg háromezer forinttal drágábban készítünk, mint egy szériadarabot" - válaszolja kérdésünkre 
Békéssyné Babják Edit, a Kényelem Cipőkészítő Bt. ügyvezetője. Harminc éve alakult cégének fő profilja az extra 
kis,- illetve nagyméretű női cipők gyártása, valamint hatalmas méretű férficipők forgalmazása.  
 
"A kis (34-35) és nagyméretű női cipőket (42-45) saját műhelyünkben készítjük" - mondta Békéssyné. A cipők jó mi-
nőségű, hazai bőrből, bőrbéléssel készülnek, ezért anyagköltségük nagy. Egy lábbeli elkészítésének költsége hat - 
nyolcezer forint között alakul, amihez hozzájön a munkadíj, a rezsiköltség, az ÁFA, és több más, járulékos költség, 
mint a ragasztó és a cérna.  
 
Egy négyzetméter bőrből, tizenöt pár férfi, vagy húsz pár női cipő jön ki. A bőr ára ötezer és nyolcezer forint között 
alakul, az állatok életkorától, fajtájától függően. A kecske, és borjú bőre drágább, a disznóbőrhöz valamivel olcsóbb 
hozzájutni. „ 
forrás: http://www.vallalkozoinegyed.hu/20080128/cipogyartas_magyarorszagon 
 
Feladat:  

a) Határozza meg a megadott adatok alapján egy pár női cipő, illetve egy pár férficipő gyártásához szükséges át-
lagos anyagmennyiséget! 

b) Határozza meg cipőgyártáshoz szükséges inputtényezőket! Melyek jelentik a gyártás fix és melyek a változó 
költségeit! 

c) Hogyan hatna a cipőgyártás költségfüggvényeire egy 20%-os áremelkedés a bőr piacán? 
 

3. csoport feladata: Vili nagyító alatt (letöltés időpontja: 2013.05.13.) 

„Vili, a kisvasúti napelemes motorkocsi hazánk egyik legérdekesebb fejlesztése az utóbbi időben kisvasúton. A nap-
energia hasznosításának módja évek, évtizedek óta ismert, de a közúti és vasúti járműveknél még viszonylag új 
iránynak számít, így most betekintettünk a színfalak mögé, hogy lássuk, miként is jutott el a napelem mindjárt egy 
kisvasútra. 

http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/10/06/legalizaljak_a_hazi_sorfozest/
http://www.vallalkozoinegyed.hu/20080128/cipogyartas_magyarorszagon


 
Vili, a napelemes motorkocsi 
(2013.05.04.)  
 

A koncepció 
…….    A környezettudatos kihívásoknak eleget téve került sor egy tisztán villamos hajtású motorkocsi kifejlesztésére. 
Az energia tárolása akkumulátorokban történik, így lehetőség van a legkorszerűbb villamos technológiák alkalmazá-
sával, pl. fékezésnél történő visszatáplálással a vesztességeket csökkenteni. A hatásfok javulása kifejezetten hegyi 
pályán érvényesül, ebből a szempontból a megbízó által a királyréti vonalra terveztetett jármű, ideális körülmények 
között üzemelne. A rendszer hatásosságának további javulása, a járművön elhelyezett napelemek által biztosított 
töltés eredményeként várható. Ideális körülmények között (kellő mennyiségű napsugárzás) külső töltésre nincs is 
szükség, azaz a jármű tisztán megújuló energiával üzemelhet. 
További alternatívát jelent még egy visszatápláló hálózati üzemben működő, a fenntartási telephely tetejére telepített 
napelemes rendszer. Az így megtermelt energiamennyiség fordítódik a járművek akkumulátorainak éjszakai (vagy 
üzemszüneti) töltésére. Jól méretezett esetben nem szükséges energiafelvétel az országos hálózatból, tehát az üze-
meltetés nem terheli a környezetet és jelentős költségmegtakarítással is számolhatunk. Az ilyen típusú beruházásokat 
az EU-s pályázati alapok nagymértékben támogatják. 
Járulékos turisztikai érdekesség lehet egy kicsi, működő, fából épült vízimalom kiépítése a Királyréten átfolyó patak 
partján. Itt szintén visszatápláló hálózati üzemű generátor kerülne alkalmazásra, amely hasonló eredményeket hoz-
hatna, mint a fent említett napelemes megoldás. A látogatók számára pedig a működő, forgó kerék s a mérőműszere-
ken megjelenő energiatermelés vonzó látványosság lehet.”  Forrás: 
http://www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=2127&rfa=4&nyomtat=1 
 
Feladat: 

a) A cikkben leírt technológiai fejlesztés milyen időtávot átölelő lehetőség? 
b) A cikkben leírt technológiai fejlesztés hogyan befolyásolja várhatóan a kisvasút költségeit (összköltség, fix és 

változó költségek, egy utaskilométerre jutó üzemanyagköltség, stb.)? 
c)  A kutatási – fejlesztési költségek befolyásolják-e? 

 elsüllyedt költségek nagyságát 
 az utaskilométerre jutó átlagos változó költségek nagyságát 
 egy utaskilométerrel kapcsolatos határköltség nagyságát 
 fix költségek nagyságát 

 

4. csoport feladata: Kiegészítő támogatást kaphatnak a cukorrépa-termelők 

 
„Tonnánként 5,2 eurónak, de hektáronként legfeljebb 500 eurónak megfelelő nemzeti kiegészítő támogatást 
kapnak a cukorrépa termelők - az erről szóló vidékfejlesztési miniszteri rendelet a pénteki Magyar Közlönyben 
jelent meg.  
A rendelkezésre álló keret 1 milliárd 180 millió forint, túligénylés esetén mindenki arányosan kevesebb támogatást 
kap. Az euró alapú támogatást az Európai Központi Bank által 2012. október 1-jét megelőzően, utolsóként megállapí-
tott devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. 
Az igénylés feltételei között szerepel, hogy a területalapú támogatást is cukorrépa ültetvényre kellett felvenni, továbbá 
a termelőnek rendelkeznie kell cukorrépa termékértékesítési szerződéssel, és a terményt kvótajogosult feldolgozónak 
kellett szállítania.” 
forrás: 2013. szeptember 13., péntek, 21:00 Szerző: MTI  
 
Feladat:  
A támogatás elnyerése hogyan befolyásolja egy átlagos cukorrépa termelő rövid távú költségfüggvényeit? Ábrán 
szemléltesse a várható változásokat! 
 

 

5. csoport feladata: Megéri befőzni, de dolgozni is kell vele 

 
(letöltés időpontja: 2013. szeptember 18., szerda, 14:08  http://www.origo.hu/tafelspicc/technologia/20130913-megeri-
befozni-de-nem-mindent.html) 

http://www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=2127&rfa=4&nyomtat=1
http://www.origo.hu/tafelspicc/technologia/20130913-megeri-befozni-de-nem-mindent.html
http://www.origo.hu/tafelspicc/technologia/20130913-megeri-befozni-de-nem-mindent.html


„Egyre több fiatal fog lábost és befőttesüveget, hogy ne rossz minőségű, vagy rettenetesen drága paradi-
csompüréken és lekvárokon kelljen tengődnie a téli hónapokban. De anyagilag is megéri? 
Paradicsomos krémek kenyérre, hús mellé - zakuszka, adzsika, harissza - paradicsompüré és darabos, készre fűsze-
rezett paradicsomszósz tésztára. 
A kezdőkészlet 
Ha nincsenek a padláson, barátok padlásain, vagy saját gyűjtésből származó üvegek, akkor bizony drága lesz. A 450 
milliliteresek fedővel 80-120 forint között mozognak. Csak egyszer kell őket megvenni, de feltétlenül számolják bele 
azt a 20-30 százalékos veszteséget, amit a lecsókat elkunyeráló, de az üveget soha vissza nem hozó átkozott tü-
csökbarátok okoznak. 
Az üveggel úgy érdemes számolni - de ez nagyon megközelítő érték, mert a megvásárolt alapanyag nedvességtar-
talmától és az üvegbe kerülő végeredmény sűrűségétől is függ -, hogy 1 kg paradicsomból készült püré fél liternyi 
helyet foglal el az üvegben. A lényeg, hogy az alábbi számításoknál ez volt a mérvadó érték és halmazállapot. 
A kezdőkészlet árába az üvegeket beleszámoltuk (100 forint értékben), mert a bolti termékkel együtt is megvásároljuk 
azokat. 
Hungarocell-ládánál semmiben sem lehet jobban dunsztolni, halasnál kunyeráltam, tehát ingyen volt. Az este hat körül 
belehelyezett forró üvegek még reggel is melegek voltak, és nem kell takarókkal kínlódni, összekoszolni őket. 
Egy turmixgép vagy botmixer feltétlenül szükséges a pürékhez, 10-12 ezer forint körül már lehet kapni használhatót. 
 
A rezsi 
A befőzés előtt és után megnéztem a gázórát, kiszámoltam a fogyasztást, majd azt leosztottam egy üvegre. Egy vil-
lanytűzhely más árat eredményezhet. 
előtte: 00752,8 
utána: 00753,7 
Tíz darab 550 milliliteres üveg készült el ennyi gáz felhasználásával, ez üvegenként körülbelül 15 forint. Nagyobb 
lábosokkal ezt az értéket biztosan lehet javítani, de nincsenek már nagy lábosok a kicsi konyhákban. 
Az alapanyag 
Ahogy rossz borral se főzünk, íztelen paradicsommal sem érdemes kínlódni. Ha valaki nem fér hozzá olyan alap-
anyaghoz, ami egyszerűen finom, az egésznek semmi értelme, mert íztelen paradicsomból íztelen lesz a végered-
mény is. Szinte kizárólag saját kertben és termelői piacokon lehet jó paradicsomot beszerezni, máshol nem, itt tar-
tunk. Ezek drágák, de van értelme dolgozni velük. 
Árak/kg:  
paradicsom: 320 (lucullus), 980 Ft (koktél) - ezeket az árakat, mivel főleg ezeket  használtam, átlagoltam: 650 forint 
csilipaprika: 400 forint 
padlizsán: 300 forint 
paprika: 250 forint 
hagyma: 350 forint 
fokhagyma: 1400 forint 
olívaolaj: 3500 forint/liter 
alma: 200 forint 
koriander: 190 forint/csokor 
Logisztika, munkabér 
A termékeket bringával szállítottuk, és munkabért sem számoltunk, mivel szabadidős tevékenységnek, hobbinak te-
kintjük a saját polcokat feltöltő befőzést. 
Receptek: 
Zakuszka 
2 kg paprika megsütve, meghámozva 
1,5 kg padlizsán 
25 dkg paradicsom 
25 dkg hagyma apróra vágva 
1 fej fokhagyma gerezdjei finomra vágva 
5 dl olívaolaj (eredetileg napraforgóolaj, de most ezzel készült) 
só, bors 
A hagymákat az olajon megpirítottam, a többi hozzávalót elkevertem benne, aprítógépben pépesítettem. 
Paradicsomszósz tésztára 
2 kg paradicsom felkockázva 
1/2 kg vöröshagyma finomra szeletelve 
só 
bors 
olívaolaj 
A hagymát üvegesre párolom, ráöntöm a paradicsomot, sózom, borsozom. 
Az alapanyagokat minden esetben összeöntöttem, felforraltam, 30-60 percig főztem (a kívánt állag elérése nagyban 
függ attól, mi a kívánt állag), sterilizált befőttesüvegekbe töltöttem, fejjel lefelé gőzöltem őket 15 percig, majd dunszt-
ban hagytam kihűlni. A natúr paradicsomszószhoz a tiszta paradicsomokat feldaraboltam, pépesítettem, majd úgy 
főztem fel és dunsztoltam.” 
 
 



Kérdések: 
a) Értelmezhetők-e a fenti receptek termelési függvényekként? 
b) Határozzuk meg a paradicsomszósz készítésének fix és változó költségeit! 
c) Közgazdaságilag indokolt-e eltekinteni a logisztikai költségektől és a saját munkabértől? Válaszát indokolja! 

 

d) Hogyan készül?   

 
Célkitűzés: konkrét termelési folyamat megismerésén keresztül motiválás, vizuális és lényegkiemelő képességek fej-
lesztése 
Szervezési mód: egyéni –, csoport- és frontális munka  
Eszközigény: internet, számítógép/okostelefon, lap, filctollak  
Időigény: 20-25 perc a film, majd 10 perc a hozzá kapcsolódó feladatok megoldásához 

 
Megjegyzés: A videók hosszúsága miatt célszerű házi feladatként kiadni. A tanulók egyénileg nézik meg a filmet, majd 
Dropbox, ill. Google drive segítségével közösen oldják meg a feladatokat! 

 
 coca cola http://www.youtube.com/watch?v=fEl4XwHIC3M 
 túró rudi https://www.youtube.com/watch?v=ovErArFqH_w  
 téliszalámi http://www.youtube.com/watch?v=CVT0HRjYC5Y 
 haribo http://www.youtube.com/results?search_query=hogyan+k%C3%A9sz%C3%BCl+a+haribo 

 
Feladatlap - kérdések a videókhoz: 

 
Hogyan készül a coca-cola? 

a) Hol található a gyár? 
b) Mióta gyártanak coca-colát? 
c) Milyen inputokat használnak fel? 
d) Soroljátok fel a technológiai folyamatot jellemző lépéseket! 
e) Miért titkos a recept? Hogyan védik? 
f) Mi a védjegyük? Milyen szerepet játszik a védjegy? 
g) Milyen piaci helyzetben van a vállalat (árelfogadó vagy ármeghatározó, piaci verseny, stb.) 

 
Hogyan készül a túró rudi? 

a) Hol található a gyár? 
b) Mióta gyártanak túró rudit? 
c) Milyen inputokat használnak fel? 
d) Soroljátok fel a technológiai folyamatot jellemző lépéseket! 
e) Hogyan védik a piaci hatalmukat? 
f) Hogyan befolyásolja a termelést a fogyasztói igények változása? 
g) Milyen piaci helyzetben van a vállalat (árelfogadó vagy ármeghatározó, piaci verseny, stb.) 

 
Hogyan készül a téliszalámi? 

a) Hol található a gyár? 
b) Honnan kapta a termék a nevét? 
c) Milyen inputokat használnak fel? 
d) Soroljátok fel a technológiai folyamatot jellemző lépéseket! 
e) Mi adja a termék egyediségét? Hogyan védik? 
f) Hány napig tart a termék érlelési folyamata? 
g) Milyen piaci helyzetben van a vállalat (árelfogadó vagy ármeghatározó, piaci verseny, stb.) 

 
Hogyan készül a haribo? 

a) Hol található a gyár? 
b) Mióta gyártanak gumi macit? 
c) Milyen inputokat használnak fel? 
d) Soroljátok fel a technológiai folyamatot jellemző lépéseket! 
e) Mi adja a termék egyediségét? Hogyan védik? 
f) Mennyi Németországban az egy főre jutó éves fogyasztás? 
g) Milyen piaci helyzetben van a vállalat (árelfogadó vagy ármeghatározó, piaci verseny, stb.) 

 

e) Hanghiba    

 
Célkitűzés: a tanulók vizuális kommunikációjának, multimédiás ismereteinek, megfigyelőképességének és kreativitá-
sának fejlesztése, szakmai szöveg készítése a látottak alapján és ennek előadása a képekkel összhangban. 
Szervezési mód: csoportmunka 
Eszközigény: számítógép/tablet/okostelefon, internetelérés 

http://www.youtube.com/watch?v=fEl4XwHIC3M
https://www.youtube.com/watch?v=ovErArFqH_w
http://www.youtube.com/watch?v=CVT0HRjYC5Y
http://www.youtube.com/results?search_query=hogyan+k%C3%A9sz%C3%BCl+a+haribo


Időigény: 5 + 15 + 10 perc 
 

Feladat:  
a) Az alábbi filmek közül egyet kiválasztva készítsünk hozzá szövegkönyvet! Próbáljuk meg kitalálni, hogy a sze-

replők között milyen párbeszéd zajlik! 
b) Az elkészült szöveg előadása a „néma”filmmel összehangolva csoportonként. 
c) Összegezés, értékelés 

 
Ajánlott filmrészletek: 
http://www.youtube.com/watch?v=_qDuHnGrAK0  (Hogyan készül a pizza?) 5 perc 
http://www.youtube.com/watch?v=0JS21CvocTs     (Hogyan készül a sültkrumpli) 5 perc 

 

f) Szöveg puzzle  

 
Célkitűzés: a szövegértés és lényegkiemelés, a szövegrészek közötti kohéziót biztosító eszközök felismerése, ezek-
nek a képességeknek a fejlesztése 
Szervezési mód: egyéni/csoport/osztály 
Eszközigény: szövegrészek papírcsíkokon, feladatlap táblázattal, gyurmaragasztó 
Időigény: 20-30 perc 

 
Például a következő szöveg: Hogyan készül a cipő? forrás: http://www.semler.hu/moderntermeles.php 
Feladat:   

a) Mi lehet az eredeti szöveg? Rakd sorrendbe a szövegrészeket! (egyéni munka) 
b) Csoportmunka keretében a tanulók megbeszélik és kialakítják az egyéni munkák összehasonlítása után a 

végső megoldásukat. 
c) Az összerakott szöveg alapján a csoport feladata, hogy az olvasottakból határozzák meg a technológiai fo-

lyamat lépéseit és a cipőgyártás inputtényezőit! 
d) A csoportmunkák eredményeinek bemutatása, megbeszélés, összegezés és értékelés 

 
„Aki még sosem látta, hogyan készül az igényes bőr cipő, nehezen tudja elképzelni, milyen sok részből áll össze 
egyetlen lábbeli, hány ügyes és precíz kézben, mennyi gondos és apró mozdulattal alakul át a bőr cipővé! 
A cipőgyártás az átgondolt előkészítéssel kezdődik. A válogatottan minőségi bőrök nagy kartonokban érkeznek az 
első fázishoz, a szabászathoz. Külön – külön kiszabják a cipő színét és a bélését. Szabás után a színeltérés kiküszö-
bölésére számozzák a bőrt. Ugyanezt a műveletet elvégzik a cipő bélésével is. A vásárlói használati információkat 
nyújtó piktogrammokat is ekkor nyomják a bőrbélésbe. 
 
Ezt követően kerül sor a kiszabott alkatrészek serfelésére, azaz élezésére. A szükséges helyeken levesznek a bőr 
vastagságából azért, hogy az összeillesztéseknél épp a megfelelő vastagságban, finom átmenetekkel biztosítsák a 
kényelmet és használhatóságot. 
 
A cipő tartását biztosító közbélés, a kiegészítések és a kellékek szabása mind elengedhetetlen műveletek. 
A szabászat után az úgynevezett tételezés következik. Itt találkozik össze először a bőr felsőrész a hozzá való bélés-
sel és az egyéb kellékekkel. 
 
A tűződében még számos munkafázison mennek át a készülő cipő darabjai. A felső bőrbe bevasalják a közbélést, 
gondosan bejelölik a tűzések helyeit, ahol szükséges, ott megfestik, a bőr széleit, eldolgozzák a hajtásokat. A kézi 
munkások finom és aprólékos műveleteket hajtanak végre, a tűzők alaposan és precízen összevarrják és díszítik a 
különböző részekből álló felsőrészt. 
 
A befejező tűződében megkapja a cipő a kérgét, leragasztják a bélést, formázzák a bőr felsőrészt. 
 
A SEMLER cipők értékét növelő kézi munkafázisokat a tűződei minőség-ellenőrzés zárja le. 
 
Az így előkészített cipőfelsőrészek a raktárba kerülnek. 
 
A talpbélésbe belenyomják a márkajelzést, majd összeállítják a megfelelő felsőrészt a hozzáillő, előkészített tappal. 
A bőr felsőrészt gőzölik, majd kaptafára húzzák. Széleit a talphoz ragasztják, kapcsolják, szegecselik, majd hő alagút-
ban utaztatva felmelegítve formázzák. A cipő a modell szerint kialakított kaptafán, kihűlés közben nyeri el végső for-
máját. Szükség szerint vasalásnak is alávetik. 
 
Miután gondosan kijelölik a talp illeszkedésének helyét, a láthatatlan helyeken „felborzolják” a bőrt, hogy a ragasztó-
anyag a lehető legalaposabban tartsa össze a cipőt. Az igényes cipőt kétszer is megkenik ragasztóval, hogy jobban 
tapadjon. Gépi és egyedi, kézi ragasztást is kapnak. A felsőrész széleit és a talp teljes felületét beborítják a kötő-
anyaggal, hogy ellenállóvá váljon minden, a rendeltetésszerű használat során adódó terhelésnek. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_qDuHnGrAK0
http://www.youtube.com/watch?v=0JS21CvocTs
http://www.semler.hu/moderntermeles.php


A talp formájához teljes mértékben igazodó, úgynevezett párnaprésben rápréselik a felsőrészre a talpat, miközben a 
hőre aktivizálódó ragasztó egymáshoz köti a két cipőalkatrészt. 
 
A ragasztást, a szegecselést, a felborzolást a legmodernebb, számítógéppel vezérelt berendezések segítségével 
végzik a szakemberek. Ez nemcsak a termelékenységben segít! A számítógép vezérlés rendkívüli precizitásának 
köszönhetően a lehető legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelelő, időtálló, tartós termékek készülnek így. 
 
A végső fázisban az elkészült lábbelit alaposan megtisztítják, a jelölések maradványait aprólékosan eltávolítják, kré-
mezik, fényesítik, azaz kikészítik. 
 
Újabb minőségellenőrzés után, csak kifogástalan cipők kerülhetnek csomagolásra. 
 
Az így elkészült lábbelik puha selyempapírban, ízléses dobozokban várják a boltokig vezető útjukat. 
 
A raktárból kartondobozokban, raklapokra fóliázva szállítják el a SEMLER cipőit, hogy a precizitásukról közismert 
német vásárlók igényeit hosszú évekig szolgálhassák.” 
 

 

g) Idővonal  

 
Célkitűzés: ismeretszerzés, a tanultak alkalmazása, az összefüggések felismerése a szövegrészlet alapján, kreatív 
megoldások kidolgozása 
Szervezési mód: egyéni munka, csoport és frontális munka 
Eszközigény: papír, toll. Az időegyenes elkészítéséhez: http://www.timetoast.com. Az animáció elkészítéséhez az 
animáláshoz szükséges eszközök (pl. gyurma, lego, papír, fényképező, program:  www.animclass.org/) 
Időigény: 10 perc + 5 per+ 10 perc+ 10 perc 
 
Feladat: 

 
a) A következő szöveg alapján helyezze el az alább felsorolt eseményeket egy idővonalon! (egyéni munka) 

 
„Az Elgin Nemzeti Óragyárat 1864-es alapítását követően Amerika legkiválóbb óragyártójaként tartották számon. A fő 
hangsúlyt az Elgin arra helyezte, hogy kiemelkedő minőségű termékeket állítson elő, és azokat vezető ékszerüzletek 
és nagyáruházak kiterjedt hálózatán keresztül értékesítse. Eladásai 1958-ig folyamatosan emelkedtek, de azt követő-
en visszaesésnek indultak és piaca szűkülni kezdett. Vajon mi áshatta alá az Elgin uralkodó pozícióját? 
 
Lényegében az Elgin vezetése annyira beleszeretett saját kitűnő, hagyományos kivitelű óráiba, hogy észre sem vette 
a fogyasztói órapiacon lezajló jelentős változásokat.  
 
Sok fogyasztót már egyre kevésbé érdekelt, hogy az óra másodpercnyi pontossággal járjon, patinás márkája legyen, 
és egy egész életen át szolgáljon. az órától annyit vártak el, hogy mutassa az időt, legyen divatos formájú és ne kerül-
jön túl sokba. A fogyasztók egyre inkább arra vágytak, hogy az óra használat legyen minél egyszerűbb (önmagát fel-
húzó), minél tartósabb (víz- és ütésálló) és olcsóbb.  
 
Az értékesítési csatornák között egyre bővült a tömegszeren árusító boltok és az árengedményes áruházak szerepe. 
Sok amerikai nem kívánta megfizetni az ékszerész igen magas árrését, és gyakran hirtelen elhatározásból vásárolt, 
amikor váratlanul meglátott egy olcsó órát a kirakatban. 
 
A versenytársak közül sokan olcsó típusokkal egészítették ki termékválasztékukat, s azokat tömegszerű értékesítési 
csatornákon keresztül kezdték árusítani.  
 
Az Elgin problémája az volt, hogy nem alkalmazkodott a gyorsan változó piachoz, s ehelyett csupán egy termékcso-
port kötötte le a figyelmét.(forrás: Philip Kotler: Marketing management 32. oldal (Műszaki Könyvkiadó, Bp.1991.)) 
 
Események, amelyeket kártyákon, összekeverve adjunk ki a csoportnak! 

 fogyasztói preferenciák változása 
 helyettesítő termékek megjelenése 
 vállalati termékek iránti kereslet csökkenése 
 a vállalat piaci hatalmának csökkenése 
 a vállalat egyedi keresleti függvényének balra tolódása 
 vállalati határbevételi függvény változása 
 optimális termelési mennyiség csökkenése  
 a vállalati kínálat csökkenése 
 az árak csökkenése 
 profit csökkenése 

http://www.timetoast.com/
http://www.animclass.org/


 
b) Az egyéni munkák összehasonlítása után csoportmunkában elkészítik a csoport idővonalát. 
c) Milyen döntésekkel lehetne javítani a vállalat helyzetét?  A tanulók a brainstorming szabályai alapján cso-

portmunkában gyűjtik össze az ötleteket. 
d) Az ötletek rangsorolása után a csoportok képviselői indoklással együtt ismertetik javaslataikat! 
e) Frontális munkában összehasonlítjuk és rangsoroljuk a javaslatokat. Összegezünk és értékelünk. 

 
Alternatív házi feladat:  
Animációs film készítése az óragyár menedzsmentjének döntési problémájáról és annak lehetséges megoldásáról 
csoportmunkában! 
időigénye: a megoldási módoktól függően nagyon változó, de érdemes rá időt fordítani, mert a tanulók nagyon szíve-
sen készítenek animációs filmet és nagyon kreatívak. 

 

h) Olvasott szöveg vizualizálása – olvasott szöveg alapján gondolattérkép felrajzolása 

 
Célkitűzés: szövegértés, lényegkiemelés fejlesztése, az olvasott szöveg strukturálása, a kapcsolatok vizualizálása 
Szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
Eszközigény: szöveg, papír, filctollak 
Időigény 15 perc 
Egy lehetséges szöveg: 

Forrás: Arthur Hailey: Autóváros 298-311. old (részletek) 
„Az elmúlt hónapokban megszámlálhatatlan ötletülést tartottak –egyeseken sokan, másokon kevesen vettek 
részt, ám legtöbbször kettesben tanácskoztak olyan párok, mint Adam és Brett -, de eddig még egyetlen ülésen 
sem született semmi, aminek az alapján hamarosan meghatározhattak valamiféle fejlesztési irányt. Az alapozás 
földmunkálatait (Brett DeLosato szavával élve) már elvégezték. Összegyűjtötték a tervdokumentációkat, amelyek 
fölvetették és többé-kevésbé megválaszoltak ilyen és ehhez hasonló kérdéseket: Hol tartunk ma? Ki ad el és mit, 
kinek? Mi az, amit helyesen teszünk? Mi az, ami rossz? Mit várnak az emberek egy kocsitól? Valójában mit is 
akarnak? Hol tartanak ők és mi öt év múlva? Politikailag? Társadalmilag? Intellektuálisan? Szexuálisan? Hogyan 
alakul majd a környezetszennyezés? A közízlés? A divat? Milyen új problémák, viták merülnek majd fel? Hogyan 
alakul a korosztályok létszáma? S kik lesznek a gazdagok? A szegények? A közbülső rétek? Hol? Miért? 
Mindezeket és megszámlálhatatlan egyéb kérdést, tényadatot, statisztikát tápláltak be a számítógépekbe, s azok 
villámgyorsan dobták ki a válaszokat. Most azonban olyasmire volt szükségük, amelyet egyetlen számítógép sem 
tudott produkálni: ösztönös megsejtésre, villámcsapásszerű fölismerésre, bizonyos fokig zsenialitásra. 
Az egyik legfontosabb kérdés: ahhoz, hogy meghatározhassák a Farstar új alakját, tudniuk kell, hogy hogyan vá-
lik majd be az Orion. De az Oriont csak négy hónap múlva kívánták piacra dobni és fogadtatását teljes egészé-
ben csupán fél évvel ezt követően lehet majd fölmérni. A tervezők tehát nem tehettek mást, mint amit az autó-
iparban régtől fogva meghonosítottak az új modellek megkövetelte hosszú átfutási idők miatt, találgattak.  
Adam és Brett aznap éjszakai tanácskozása a vállalat lebontó termében kezdődött. A lebontó terem több volt 
egyszer munkahelyiségnél: egy szigorúan őrzött, egész épületet elfoglaló osztály volt – a titkok valóságos tárhá-
za, amelybe kívülállók nemigen nyerhettek bebocsátást. Azok, akik mégis bejutottak, megállapíthatták, hogy itt 
szakadatlanul áramlottak a kérlelhetetlenül őszinte információk, mert a lebontó terem feladata az volt, hogy szét-
szedje a vállalat és versenytársai termékeit, majd tárgyilagosan összehasonlítsa őket. ………. 
A vállalat egyes mérnökeit és formatervezőit néha kínosan érintették a lebontó terem leleplezései, jóllehet még 
kínosabban érintette volna őket, ha balfogásukról kiszivárgott volna valami a sajtóba, vagy a nagyközönség kö-
rébe. ….. 
Adam és Brett azért jött a lebontó terembe, hogy három kiskocsit tanulmányozzon lebontott állapotban: a vállalat 
saját minikompaktját, egy Volkswagent és egy másik, egy japán importkocsit. ……. 
A vállalatnak ez az osztálya úgy vásárolt kocsikat, mint bármely egyszerű vevő – bizományosoknál. A vétel ma-
gánszemélyek nevében történt, így a bizományos sohasem tudhatta, hogy az éppen eladott kocsi nem szokásos 
használatra, hanem alapos vizsgálatra szolgál. Ez az elővigyázatosság azt célozta, hogy a vizsgált kocsik szok-
ványos futószalagmodellek legyenek.  
Mihelyt egy kocsi beérkezett, levitték az alagsorba, és szétszedték. Ez nem csupán azt jelentette, hogy külön-
külön kiszerelték a kocsi alkatrészit, hanem az utolsó csavarig szétszedtek mindent. Ennek során minden elemet 
beszámoztak, jegyzékbe foglaltak, leírást adtak róla, még a súlyát is följegyezték....... 
A szétszerelés technikáját annyira szakosították, hogy erre a célra egyedi szerszámokat terveztek …. 
A technikus által előhúzott szemléltető táblákra szerelt Volkswagen vadonatúj volt. A technikus kissé komoran 
közölte: 

- Évek óta szednek szét VW-ket. S minden alkalommal átkozottul ugyanaz – a minőség éppoly jó, mint eddig. 
Brett bólintott. 

- Bárcsak ugyanezt elmondhatnánk a mieinkről. 
- Így van, Mr. DeLosanto. De nem mondhatjuk el. Legalábbis itt nálunk nem. 

Amikor a vállalt saját minikompakjának személtető tábláihoz értek, a raktár őre megjegyezte: 

- Ne feledjék, a miénk ezúttal nagyon jól állja az összehasonlítást. Ha nem lenne ez a német poloska, elsők len-
nénk. 



- Ennek oka az, hogy az amerikai kiskocsi-összeszerelés egyre inkább automatizálttá válik- magyarázta Adam. 
……. S minél inkább automatizáltabbakká válunk, minél kevesebb emberi kéz nyúl a kocsihoz, annál inkább javul 
majd a minőség.  
…….. 
Annyit valamennyien tudtak, hogy kiskocsi lesz. A döntő kérdés most már az volt: milyen? 
….. 

- Azt hittem, hogy a kiskocsi láz nem lesz tartós- folytatta Braithwaite. …. Véleményemet jó néhány magas beosz-
tású egyén is osztotta, de valamennyien tévedtünk. 

- …… 
- Semmi sem tart örökké – vetette ellene Brett DeLosanto.- Sem a női ruha hossza, sem a hajviselet, sem a szó-

kincs, sem a kocsi. De egyetértek Elroyjal: ma a kiskocsi a státusszimbólum, és a dolog úgy fest, hogy sokáig az 
is marad. 

- Akadnak, akik úgy vélik – jegyezte meg Adam, hogy a kiskocsi nem jelképez semmit. Azt állítják, hogy az embe-
rek már nem törődnek a státusszimbólumokkal. 

- Ezt nem gondolod komolyan – vágott vissza Brett. 
- Én sem hiszek benne - kapcsolódott a beszélgetésbe az Ezüstróka. Az elmúlt néhány esztendő során sok min-

den megváltozott, de az emberi természet lényegében változatlan maradt. Valóban megfigyelhető a státusszim-
bólumok átértékelődése, de nem szabad elfelejteni, hogy jelen vannak, tehát általuk az egyén ki akar törni, a töb-
biek fölé akar kerekedni. Még a társadalomból kilép szakadt fiatal is valamiféle státust keres. 

- Akkor talán olyan kocsira van szükségünk – vetette fel Adam -, amely ehhez az értékváltáshoz igazodik.” 
Feladat:  

a) Készítsetek gondolattérképet az olvasott szöveg alapján! A kiinduló fogalom legyen az új termék/új autó! 
(csoportmunka) 

b) A csoportok bemutatják az elkészült munkájukat. 
c) Összegezés, értékelés (frontális munka keretében beszélgetés formájában) 

 

i) A+B módszer - az egymástól tanulás lehetősége 

 
célja: önálló ismeretszerzés, kommunikációs készség fejlesztése 
szervezési mód: páros munka 
eszközigény: párban készült feladatlapok 
időigény: 10-15 perc 
 
A tanulók párban dolgoznak. Minden tanuló egy feladatlapot kap. Egyikük az „A” feladatlapot, a másik tanuló pedig a 
„B” feladatlapot. A feladatlapon ugyanazok a kérdések szerepelnek, de más- más információkat tartalmaznak. Min-
denki csak a saját feladatlapját látja. A feladatok megoldásához egymással kommunikálhatnak, kérdéseket tehetnek 
fel egymásnak.  
Feladat: 

a) Töltsd ki a feladatlapodat! 
b) Párokban ellenőrizzétek a kitöltés helyességét! (Ehhez a feladathoz a tanulók használhatják a tankönyvet, 

illetve saját órai vázlatukat, jegyzeteiket!)  
c) A táblázat folytatásaként minden pár meghatározza az egyes fogalmakhoz tartozó jelölést és definíciót. 

Majd tankönyv segítségével ellenőrzi a megoldás helyességét. 
 
 
 „A” feladatlap 

Fogalom KÉPLET JELÖLÉS DEFINÍCIÓ 

fix költség 
 

  

 PL L   

teljes költség 
 

  

 
∆𝑇𝐶

∆𝑞
   

 
𝐹𝐶

𝑞
   

átlagos változó 
költség 

   

 AFC+AVC   

 
 
 
 
 
 
 
 



„B” feladatlap 

Fogalom KÉPLET JELÖLÉS DEFINÍCIÓ 

 PK K   

változó költség 
 

  

 FC+VC   

határköltség    

átlagos fix költség    

 
𝑉𝐶

𝑞
   

átlagköltség 
 

  

 
Megoldás: 

Fogalom KÉPLET JELÖLÉSE DEFINICIÓ 

fix költség PK K FC 
a termelés változásával nem változ-

nak, állandóak 

változó költség PL L VC a termelés mennyiségével változik 

teljes költség FC+VC TC 
a termeléssel kapcsolatban felmerü-
lő állandó és változó költségek ösz-

szessége 

határköltség 
∆𝑇𝐶

∆𝑞
 MC 

megmutatja, hogy egy egységgel 
növelve a termelést mennyivel válto-

zik az összköltség 

átlagos fix költség 
𝐹𝐶

𝑞
 AFC 

egy termékre jutó fix költség, a ter-
melés növekedésével csökken 

átlagos változó 
költség 

𝑉𝐶

𝑞
 AVC termékegységre jutó változó költség 

átlagköltség AFC+AVC AC egy termékre jutó összköltség 

 

j) Gazdasági játék a termelésről 

 
Célkitűzés: a rendelkezésre álló erőforrások lehető leggazdaságosabb felhasználásának logikájának megértetése, 
csoporton belüli munkamegosztás kialakítása, a munkafolyamat szerzése - tapasztalatszerzés a termelésről 
Szervezési mód: csoportmunka 
Eszközigény: papírlapok, olló, körző 
Időigény: 35-40 perc 
 
Feladat:  
Alakítsunk 4-6 csoport (egy csoportban 5-6 fő). Minden csoportnak termelnie kell a vásárolt nyersanyagból és a vásá-
rolt eszközökkel különböző feltételek mellett. 
A termék lehet például: 

a) kör (sugár 3 cm) 
b) téglalap  (3 x 5 cm) 
c) négyzet 4 cm 

A jó minőségű termékeket a játékvezető 500, 300, illetve 200 pénzegységért veszi át. Amennyiben a minőség kifogá-
solható, akkor az eladó és a vevő között alku folyik az árról. 
A termeléshez nyersanyagot –A4-es lapokat - kell venni, darabonként 50 pénzegységért és termelőeszközöket kell 
venni (ollót), aminek az ára 200 pénzegység/db, illetve körzőt, aminek az ára 400 pénzegység/db. 
Indulásként minden csoport 600 pénzegységet kap. A munkások napi bére 40 pénzegység. 
Minden csoport vezeti bevételeit, kiadásait. Cél az elérhető nyereség növelése 
 
Feladat: 

a) A csoportban mindenki egyedül gyárt és értékesít tetszőleges alakzatokat a csoportban rendelkezésre álló erő-
források felhasználásával. Rendelkezésre álló idő 7 perc. Öt perc után ki kell tölteni a feladatlapot. 

b) Második körben megengedjük a csoporton belüli munkamegosztást (a termelés különböző szakaszokra tagolá-
sát) és nyersanyag vásárlást, s így folyik a termelés. A rendelkezésre álló idő 7 perc, majd rögzítjük az ered-
ményeket 

c) A harmadik körben a csoportok vehetnek ollót is, körzőt is és így folytathatják a termelést. A rendelkezésre álló 
idő 7 perc, majd könyveljük az eredményeket. 

d) A negyedik körben keressünk valamilyen innovatív megoldást a termelékenység növelése érdekében, termelés.  
Rendelkezésre álló idő 7 perc, majd könyvelünk 

e) Állapítsuk meg csoportonként a termelési költségeket, bevételeket és az elért eredményeket, majd hirdessük ki 
a győztes csoportot.  

 
 



f) Ezután frontális munka keretében tapasztalatainkat felhasználva válaszoljunk a következő kérdésekre: 
 Milyen döntésekre kényszerített az erőforrások szűkössége? 
 A döntés során milyen szempontokat vettek figyelembe? 
 Hogyan hatott a munkamegosztás bevezetése? Mire vezethető vissza a megfigyelhető hatás? 
 Az ollóvásárlás tulajdonképpen tőkeberuházásként jelenik meg a játékban. Ki miért döntött úgy, hogy 

vásárol ollót? Megérte-e a napi eredményeket összevetve? 
 Hogyan alakult a játék során egy-egy termék költsége? 
 Értelmezzük melyek voltak azok a költségek, amelyek függtek attól, hogy mennyit termeltünk és melyek 

azok, amelyek nem! 
 Amikor döntöttünk arról, hogy termelünk-e egy újabb darabot, akkor mire figyeltünk? Milyen szempon-

tokat vettünk figyelembe? 
A diákok a játék során a következő nyilvántartást vezetik: 
 

 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 

termelt mennyisség 
körből 

    

termelt mennyiség 
téglalapból 

    

termelt mennyiség 
négyzetből 

    

termelési költség     

bevétel     

nyereség     

 
 

C. Alkalmazás, gyakorlás, problémamegoldás 
 

2. témakör 

a) Feladatrally 

 
Célkitűzés: gyakorlás, ismétlés, önálló ismeretszerzés, együttműködés fejlesztése 
Eszközigény: feladatlapok, megoldások 
Szervezési mód: pármunka/csoportmunka 
Időigény: 30- 45 perc 
  
 A feladat részletes leírása az előző fejezetnél megtalálható.  
 
FELADATLAPOK  
 

I. feladatlap: Termelés 
 

Tesztek: 
 
1. Amennyiben egy tökéletesen versenyző iparágban egy vállalat azzal szembesül, hogy rövid távon a piaci ár 
nő, akkor változatlan feltételek mellett az alábbi állítások közül nem helyes: 

a) a vállalat kibocsátása nő 

b) profitmaximumot biztosító kibocsátás mellett a korábbihoz képest biztosan nő az átlagos változó költ-
sége 

c) a vállalat az adózás előtti helyzethez képest alacsonyabb átlagos fix költség mellett termel 

d) e vállalat kínállati függvénye jobbra tolódik 

e) az iparági kibocsátás nő 
 

2. Egy vállalat termelésének technikailag hatékony inputkombinációi 
a) minden esetben egyben gazdaságilag is hatékony inputkombinációk 
b) sohasem lehetnek gazdaságilag hatékony inputkombinációk 
c) azok, amelyek esetében az inputtényezők határterméke pozitív 
d) azok, amelyek esetén az inputtényezők határterméke negatív 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
 
 
 
 
 



3. Az alábbi inputkombinációk adott technológia mellett azonos termelési mennyiséget állítanak elő. Ezek közül 
technikailag a leghatékonyabb eljárás: 

a) 4 gép és 60 fő 
b) 4 gép és 80 fő 
c) 6 gép és 60 fő 
d) 6 gép és 70 fő 
e) a megadott információk alapján nem lehet egyértelmű választ adni 

 
4. Közgazdaságtanban a rövid és hosszú táv megkülönböztetése 

a) az inputtényezők változtathatóságához kötődik 
b) az output változtathatóságához kötődik 
c) a technológia változtathatóságához kötődik 
d) a készletek változtathatóságához kötődik 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
5. Egy fix termelési tényező átlagterméke ott maximális, ahol 

a) a változó tényező átlagterméke maximális 
b) a változó tényező határterméke maximális 
c) az össztermék maximális 
d) a fix tényező határterméke éppen nulla 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
6. A csökkenő hozadék elve 

a) a termelés teljes tartományában érvényesül 
b) azt jelenti, hogy egy termelési tényező átlagterméke csökken, ha növelik a tényező felhasználását 
c) azt jelenti, hogy egy termelési tényező növekvő felhasználásakor annak határterméke csökken 
d) segítségével egyértelműen kiválasztható a gazdaságilag leghatékonyabb eljárás 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
7. Ha egy vállalatnál rövid távon a határtermék L=15 főnél maximális, akkor 

a) az átlagtermék 15 fő felett már csökken 
b) 15 fő felett már csökken a termelés 
c) 15 főnél lesz teljes a kapacitáskihasználás 
d) 15 fő felett érvényesül a csökkenő hozadék törvénye 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
8. Amennyiben a munka határterméke 5 és az átlagterméke pedig 8, akkor 

a) túlzott mennyiségben használunk fel a termelésben munkát 
b) a határtermék növekvő 
c) az átlagtermék növekvő 
d) a termelés csökkenő 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
9. Amennyiben a munka határterméke -2 és az átlagterméke pedig 5, akkor 

a) túlzott mennyiségben használunk fel a termelésben munkát 
b) a határtermék növekvő 
c) az átlagtermék növekvő 
d) a termelés maximális 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
10. Az alábbi megállapítások közül melyik NEM helyes? Amikor a határtermék nagyobb, mint az átlagtermék, ak-
kor: 

a) a termelés gyorsuló ütemben nő 
b) a munka átlagterméke nő 
c) a munka határterméke nő 
d) érvényesül a csökkenő hozadék törvénye 
e) a tőke átlagterméke nő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. feladatlap: Költségek 
 

1. Az iskolai büfében naponta 100 db szendvicset készítenek. Egy db szendvics előállításának átlagköltsége 
150 Ft, a büfé fix költsége naponta 5000 Ft. Ebben az esetben egy darab szendvicsre jutó változóköltség: 
a) 200 Ft 
b) 100 Ft 
c) 50 Ft 
d) 15 Ft 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
2. Adott üzemméret mellett növelve a kibocsátást biztosan nem változik: 

a) az átlagöltség 
b) az átlagos változó költség 
c) az átlagos fix költség 
d) a határköltség 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
3. Abban a termelési tartományban, ahol az átlagos változó költség a termelés növekedésével nő, ott: 

a) a határköltség nagyobb, mint az átlagos változó költség 
b) az átlagos változó költség kisebb, mint az átlagköltség 
c) a határköltség növekvő 
d) az átlagköltség biztosan növekvő 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
4. Ha egy vállalat tevékenységére a kormány fix adót vet ki, miközben változó költséggörbéje nem módosul, 

akkor  
a) AFC görbéje változik, míg AC és AVC változatlan 
b) MC ás AVC görbéje nem változik, de az AC igen.  
c) AC görbéje nem változik, de az MC és az AVC igen. 
d) az MC és AC is változik, kizárólag az AVC marad változatlan. 
e) AFC görbéje változatlan, míg AC és AVC változik 

 
5. Egy vállalat fix költséget 500 ezer forint. Megfigyeléseik szerint a termelést egy-egy egységgel folyamatosan 

növelve a költségek mindig 100 forinttal nőnek. Ebben az esetben: 
a) az átlagos változó költség minden termelési mennyiségre kisebb, mint 100 Ft 
b) a határköltség végig növekvő 
c) az átlagköltsége minden termelési mennyiségre legalább 100 Ft 
d) az átlagos fix költsége egyetlen outputszinten sem lehet 100 Ft 
e) mindegyikelőző válasz helyes 

 
6. Rövid távon a technikai optimumban: 

a) határköltség minimális 
b) az átlagos fix költség minimális 
c) az átlagos változó költség minimális 
d) az átlagköltség minimális 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
7. Hosszú távon az optimális üzemméret annál a termelési mennyiségnél alakul ki: 

a) ahol LMC minimális 
b) a rövid és hosszú távú átlagköltség függvények érintési pontjaiban 
c) ahol LAC minimális 
d) ahol LMC kisebb, mint LAC 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
8. Ha egy vállalat tevékenységét a kormány támogatja, mégpedig úgy, hogy minden egyes megtermelt darab 

előállításához szükséges munkaköltségből 20 forintnyi támogatást ad, akkor a vállalat: 
a) AFC görbéje változik, míg AC és AVC változatlan 
b) MC ás AVC görbéje nem változik, de az AC igen. 
c) AC görbéje nem változik, de az MC és az AVC igen. 
d) az MC és AC is változik, kizárólag az AVC marad változatlan. 
e) AFC görbéje változatlan, míg AC és AVC változik 

 
 
 
 
 



9. Amennyiben egy vállalatnál a termelés alternatív költségei nőnek, akkor: 
a) a vállalat számviteli profitja csökken 
b) a vállalat normálprofitja csökken 
c) a vállalat gazdasági profitja csökken 
d) a vállalat explicit költségei csökkennek 
e) mindegyik előző válasz helyes 

 
10. Egy most induló vállalkozás esetén a tulajdonos az összes megtakarított pénzét vállalkozásába fekteti. 

Amennyiben a gazdaságban a banki kamatok emelkednek, akkor: 
a) nő a vizsgált vállalkozás fix költsége 
b) nő az elszámolható implicit költség 
c) nő a vállalkozás normálprofitja 
d) csökken a vállalkozás gazdasági profitja 
e) mindegyik előz válasz helyes 

 
III. feladatlap: Termelési függvények és költségfüggvények összefüggése 

 
1. Abban a termelési tartományban, ahol a változó termelési tényező határterméke nő, ott a határköltség 

a) nő 
b) csökken 
c) állandó 
d) lehet növekvő is, de csökkenő is 

 
2. Annál a termelési mennyiségnél, ahol a munka átlagterméke maximális, ott: 

a) az átlagtermék és a határtermék értéke megegyezik 
b) az átlagos változó költség minimális 
c) az AVC függvényt éppen metszi az MC függvény 
d) mindegyik előző válasz helyes 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
3. Egy vállalat termelési függvénye: Q=2KL . A rövid távon felhasznált tőke mennyisége 50. Egységnyi fel-

használt tőke ára 20 000 Ft, ugyanakkor egységnyi felhasznált munka ára pedig 1000 Ft. Ebben az eset-
ben rövid távon: 
a) a határköltség függvény és az átlagos változó költség függvény egybeesik 
b) az átlagköltség függvény a termelés növekedésekor csökkenő 
c) az átlagköltség függvény és az átlagos változó költség függvény képe vízszintes egyenes 
d) a határtermék és az átlagtermék éppen megegyezik 
e) mindegyik előző válasz helyes 
f) egyik előző válasz sem helyes 

 
4. Tegyük fel, hogy egy termelés egyetlen változó inputja a munka. Amennyiben a munka átlagterméke az L= 

10 főig, illetve q=125 egységig nő, majd onnantól csökken, miközben a kibocsátás folyamatosan nő, akkor: 
a) az átlagos változó költség q=125-ig csökken, utána nő 
b) az átlagos változó költség q=12,5-ig csökken, utána nő 
c) az átlagköltség q=125-ig csökken, utána nő 
d) az átlagos fix költség q=12,5-ig csökken, utána nő 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
5. Karácsonyi vásárt rendeznek a szomszédos kisváros főterén. Sári néni egyedi kézműves munkáival éve 

óta nagy sikert ér el. A korábbi keresletek alapján úgy számol, hogy naponta 2000 darab termékét tudja el-
adni. Most arról kell döntenie, hogy mekkora faházat béreljen. Ehhez a következő információk állnak ren-
delkezésre.  Egy négyzetméter bérleti díja 20 ezer forint az adventi időszakra.  A bérelhető faházak nagy-
sága 9, 16, illetve 25 négyzetméter. Sári néni termelési függvénye: Q=KL, ahol Q az elkészült egyedi kéz-
műves termék mennyisége, L Sári néni munkájának mennyisége órában kifejezve, K pedig a faház nagy-
sága négyzetméterben. Sári néni 2000 forintos órabérrel számol. Ilyen feltételek mellett Sári néni 
a) a 9 négyzetméteres faházat béreli ki 
b) a 16 négyzetméteres faházat béreli ki 
c) a 25 négyzetméteres faházat béreli ki 
d) mindegy neki, hogy melyiket, amelyik jut neki 
e) ennyi információ alapján nem lehet meghatározni 

 
 
 
 
 
 



Feladatrally: Piaci feltételek hatása a vállalati döntésekhez 
 

I. feladatlap: Teszt a piaci szerkezetekhez 
 

1. A piaci szereplők nem rendelkeznek monopolhatalommal a 
a) tökéletesen versenyző piacon 
b) tiszta monopol piacon 
c) oligopol piacon 
d) monopolisztikus piacon 
e) mindegyik előző válasz helyes 
f) egyik előző válasz sem helyes 

 
2. A piaci szereplők szabad ki- és belépésének feltételei érvényesülnek 

a) tökéletesen versenyző piacon 
b) tiszta monopol piacon 
c) oligopol piacon 
d) monopolisztikus piacon 
e) az a. és d. piacon 
f) az a. c. és d. piacon 

 
3. Amennyiben egy vállalat a piacon árelfogadó helyzetben van, akkor 

a) a piaci ár megegyezik a határbevételével 
b) a vállalat átlagbevétele és határbevétele megegyezik 
c) a vállalat által a termékei iránt érzékelt keresleti függvény vízszintes egyenes 
d) a vállalat által érzékelt keresleti függvény árrugalmassága végtelen 
e) mindegyik előző válasz helyes 
f) egyik előző válasz sem helyes 

 
4. Minél nagyobb egy vállalat piaci hatalma, annál 

a) nagyobb termékének a helyettesíthetősége 
b) nagyobb a vállalat által érzékelt keresleti függvény meredeksége 
c) nagyobb profitmaximalizáló kibocsátásnál a piaci ár és a határköltség különbsége 
d) mindegyik előző válasz helyes 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
5. Monopolhatalomhoz juthat egy vállalat: 

a) termékdifferenciálással 
b) technológiai fejlesztéssel 
c) a rendelkezésre álló nyersanyagok felvásárlásával 
d) állami megrendelések révén 
e) mindegyik előző válasz helyes 
f) egyik előző válasz sem helyes 

 
6. Ármeghatározó helyzetben lévő vállalat esetében összehasonlítva a piaci árat, átlagbevételt és határbevé-

telt megállapíthatjuk, hogy: 
a) a piaci ár megegyezik a határbevétellel 
b) a határbevétel megegyezik az átlagbevétellel 
c) a piaci ár megegyezi az átlagbevétellel 
d) profitmaximalizáló kibocsátás esetén mindhárom megegyezik 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
II. feladatlap: Tökéletes verseny 

 
1) Az alábbiak közül melyik nem feltétele a tökéletes versenynek? 

a) árelfogadó piaci szereplők 
b) a piaci szereplők szabad ki- és belépése 
c) homogén termékek 
d) tökéletes informáltság 
e) negatív meredekségűnek érzékelt keresleti függvény 

 
2) Amennyiben a vállalat árelfogadó, akkor ez azt jelenti, hogy 

a) a piaci ár változására a vállalat nem reagál 
b) a piaci ár változhat 
c) a vállalat határbevételi függvénye megegyezik az átlagbevételi függvényével 
d) mindegyik előző válasz helyes 
e) egyik előző válasz sem helyes 



 
3) Egy tökéletesen versenyző vállalat fedezeti pontjában: 

a) pozitív gazdasági profitot realizál 
b) a vállalat átlagbevétele megegyezik az átlagköltségével 
c) a veszteség megegyezik a fix költség nagyságával 
d) a fix költségek csak részben térülnek meg 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
4) Amennyiben egy tökéletesen versenyző vállalat rövid távú optimumában tervel, akkor nem biztos, hogy: 

a) a határköltség egyenlő az árral 
b) a határköltség legalább akkora, mint az átlagos változó költség 
c) az ár legalább akkora, mint az átlagos változó költség 
d) a teljes bevétel legalább akkora, mint a teljes költség 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
5) Egy tökéletesen versenyző vállalat üzembezárási pontjában a következő összefüggés érvényesül: 

a) P=AC=MC 
b) AVC < 𝑃 = 𝑀𝐶 < 𝐴𝐶 
c) P=AVC=MC 
d) P < 𝐴𝑉𝐶 = 𝑀𝐶 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
6) Egy tökéletesen versenyző vállalat kínálati függvénye megegyezik 

a) az átlagköltség függvény megfelelő szakaszával 
b) az átlagos változóköltség függvény megfelelő szakaszával 
c) a határköltség függvény megfelelő szakaszával 
d) az átlagos fixköltség függvény megfelelő szakaszával 
e) nem határozható meg egyértelműen 

 
III. feladatlap: Tiszta monopólium 

 
1) Egy racionálisan viselkedő tiszta monopólium optimális termelési pontjában: 

a) a határköltségnél magasabb áron értékesít 
b) határprofitja nulla 
c) a kereslet árrugalmas 
d) az előző válaszok mindegyike helyes 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
2) A monopólium kínálati függvénye 

a) az MC függvény AVC minimumpontja feletti szakasza 
b) az MC függvény teljes növekvő szakasza 
c) az MC függvény MR feletti szakasza 
d) az MC függvény keresleti függvény fölötti szakasza 
e) egyik előző válasz sem helyes, mert a monopóliumnak nincs kínálati függvénye 

 
3) Egy monopólium üzemszüneti helyzetben van, ha 

a) az átlagos változó k öltsége minimális 
b) a határköltsége megegyezik az átlagos változó költségével 
c) a költségekből éppen a fix költség térül meg 
d) a piaci ár megegyezik a vállalat átlagos változó költségével 
e) a fentiek közül két válasz is helyes 

 
4) Egy racionálisan viselkedő monopólium zérus gazdasági profitot realizál, akkor 

a) az AC minimumában termel 
b) az AC éppen érinti a keresleti görbét 
c) Az AC megegyezik az MC-vel 
d) az AR megegyezik az MR-rel 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
5) Amennyiben egy profitmaximalizáló monopólium rövid távon éppen abban a pontban termel, ahol a határbe-

vétele éppen nulla, akkor 
a) a profitja is biztosan nulla 
b) a határköltsége nulla 
c) nem lehetnek fix költségei 
d) mindegyik előző válasz helyes 
e) egyik előző válasz sem helyes 



 
6) Egy racionálisan viselkedő tiszta monopólium sohasem termel abban a pontban, ahol 

a) határbevétele negatív 
b) teljes bevételi függvénye csökkenő 
c) a keresleti függvény árrugalmassága egynél nagyobb 
d) mindegyik előző válasz helyes 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
IV. feladatlap: A tökéletes verseny és a tiszta monopólium összehasonlítása 

 
1) Az alábbi állítások közül mind a tökéletesen versenyző vállalatra, mind pedig a tiszta monopóliumra igaz, 

hogy 
a) optimális termelési mennyiség esetén a piaci ár megegyezik a határbevétellel 
b) hosszú távon pozitív profitot realizálhat 
c) a vállalat kínálati függvénye az MC függvény AVC minimuma feletti szakasza 
d)  fedezeti pont az AC függvény minimumában van 
e) a vállalat rövid távon veszteség esetén is termel 

 
2) Azonos lineáris piaci kereslet és azonos vízszintes határköltség függvény mellett működő tökéletesen ver-

senyző iparág, illetve tiszta monopólium esetén: 
a) a monopólium legalább annyit termel, mint a tökéletesen versenyző iparág 
b) monopólium esetén a társadalmi jólét nagyobb, mint tökéletes verseny esetén 
c) a monopólium pontosan annyival több termelői többletet realizál, mint amennyivel kevesebb a fogyasz-

tói többlet 
d) a monopólium magasabb áron, kevesebbet értékesít 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
3) A monopólium által okozott holtteher-veszteség azonos keresleti és költségviszonyok mellett: 

a) mindig nagyobb, mint a kialakuló fogyasztói többlet 
b) a tökéletes verseny melletti társadalmi jólét, valamint a monopólium termelői többletének a különbsége 
c) a tökéletes verseny melletti társadalmi jólét, valamint a monopólium fogyasztói és termelői többletének 

a különbsége 
d) a monopólium fogyasztói és termelői többletének összeg 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
4) A fedezeti pontra mindkét piaci helyzetben jellemző, hogy: 

a) AC minimumában alakul ki 
b) P=AC=MC 
c) a vállalat által érzékelt keresleti függvény éppen érinti az AC függvényt 
d) mindegyik előző válasz helyes 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 
5) A vállalat teljes bevételének alakulását leíró függvény: 

a) tökéletes verseny esetén lineáris egyenes 
b) monopólium esetén egy darabig nő, majd egy bizonyos termelési mennyiség után csökken 
c) meredeksége a határbevételt határozza meg adott termelési mennyiség mellett 
d) minden előző válasz helyes 
e) egyik előző válasz sem helyes 

 

b) Internet-tudástár felhasználása, hozzájárulás a tudástár fejlesztéséhez 

 
Célkitűzés: önálló információgyűjtés az interneten, a források szelektálása, a kapott információk rendszerezése, pon-
tos fogalomalkotás, szakmai szöveg igényes megfogalmazása, szerkesztése 
Szervezési mód:csoportos munka, egyéni munka 
Eszközigény: internetelérés, számítógép/tablet, okostelefon, papír, írószer 
Időigény: 5 -6 perc + 15 perc + 10 perc 

 
Feladat: 

a)  Csoportmunka keretében a tanulók brainstorming módszerrel összegyűjtik a piaci versenyképességgel 
kapcsolatos fogalmakat, tényezőket! 

b) Egyéni munka keretében a tanulók kulcsszavakra rákeresnek az interneten, azokat az oldalakat, amelye-
ken találnak valami érdemlegeset, könyvjelzőként tárolják és rendszerezik. 

c) A könyvjelzőkhöz az osztályon belül bárki hozzáférhet. Az internetes források felhasználásával egyéni 
munka keretében Wikipedia szócikk készítése a piaci versenyképességről. 

 



c) Vita csoporttámogatással 

 
Célkitűzés: vitakészség fejlesztése, egy komplex problémával kapcsolatban az érvek megfogalmazásának, ellenérvek 
meghallgatásának, ezekre való reagálás elsajátítása  
Szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
Eszközigény: - 
Időigény: minimum 20 perc 
  
Téma: BÉREMELÉS a vállalatnál  
Vitázó felek: SZAKSZERVEZET-MENEDZSMENT 
 
KÉRDÉS: Milyen érvek szólnak a béremelés mellett, illetve ellene a szakszervezet és a menedzsment szemszögé-
ből? 
Az osztály tanulóit felosztjuk két csoportra: a szakszervezeti képviselők csoportjára, illetve a menedzserek csoportjá-
ra. 
Feladat: 

a) A csoportok összegyűjtik az érveiket és kiválasztják, hogy ki fogja őket képviselni a vitában 
b) Ezután kerül sor a vitára, a csoportok segíthetik a vita során képviselőjüket. 
c) A vita lezárásakor frontális munka keretében foglaljuk össze az érveket, ellenérveket. Értékeljük a vitázó fe-

leket, az általuk felhozott érvek súlyát. 
 

d) Ötletmix: Hogyan tudja egy vállalat piaci versenyképességét megteremteni és fenntartani? 

 
Célkitűzés: a vállalat számára egy összetett, komplex feladat megoldásához ötletgyűjtés az elméleti ismeretekre ala-
pozva, az egyes ötletek megvalósítási lehetőségének feltérképezése, kreativitás fejlesztése 
Szervezési mód: egyéni munka, csoportmunka majd frontális munka 
Eszközigény: minden tanuló számára egy A4-es lap, amely három részre van osztva, toll 
Időigény: 10 perc + 15 perc + 20 perc 

 
Feladat: 

a) Egy korábban már vizsgált vállalat kiválasztása és ennek példáján keresztül egyéni munka keretében ötletgyűj-
tés brainstorming szabályainak megfelelően. A három részre osztott papír első oszlopába azok az ötletek ke-
rülnek, amelyek a piaci hatalom megteremtéséhez kapcsolhatók, a második oszlopba azok, amelyek a fenntar-
táshoz, a harmadik oszlopba pedig azok kerülnek, amelyek a piaci hatalom növelését szolgálják. 

b) A lapokat ezután összegyűjtjük, a részenként ollóval szétvágott papírokat csoportosítjuk. A továbbiakban három 
csoportban dolgozunk tovább. Miden csoport megkapja az egy területekhez kapcsolódó ötleteket. Feladatuk, 
hogy a felmerülő ötleteket értékeljék és rangsorolják. A legjobb ötletre megoldási javaslatot körvonalazzanak. 

c) A csoportmunkák eredményeinek bemutatása. Frontális munka keretében összegezés és értékelés. 
 

e) Dönts az olvasott cikk alapján! 

 
Célkitűzés: probléma-felismerési és megoldási készség fejlesztése, kommunikációs és együttműködés fejlesztése 
Szervezési mód: egyéni munka, csoportmunka és frontális munka 
Eszközigény: internetelérés, számítógép/tablet/okostelefon 
Időigény: 20-30 perc 
 
Feladat:  

a) Az alábbi cikk elolvasása után a probléma megfogalmazása frontális munka keretében:  
http://hvg.hu/gazdasag/20150113_Akkora_arverseny_van_hogy_olcsobb_lett_a 

b) Egyéni munka keretében a tanulók átgondolják a problémát és megoldási lehetőségeket sorolnak fel. 
c) Az osztályt két részre bontjuk: 

Az egyik csoport fogja meghozni a döntést. Az a feladatuk, hogy a piaci helyzetet értékelve, az egyénileg kidol-
gozott megoldási javaslatok alapján kidolgozzanak egy közös döntést 
A másik csoport feladata a megfigyelés. Megfigyelik az első csoportban folyó munkát, elhangzott érveket, el-
lenérveket, jegyzetelnek. 

d) A következő lépésben újra frontális keretek között dolgozunk. A megfigyelők beszámolnak arról, hogy hogyan 
született a döntés, milyen érvek, ellenérvek voltak a döntőek, mennyiben játszottak szerepet érzelmi tényezők. 
Elmondják véleményüket a döntésről: egyetértenek – e vele, mennyiben és miért hoztak volna esetleg más 
döntést. A döntéshozó csoport reagál. Ezután összegezünk és értékelünk. 

 
 
 

http://hvg.hu/gazdasag/20150113_Akkora_arverseny_van_hogy_olcsobb_lett_a


f) Kartellalkotási tilalmak 

 
Célkitűzés: a piaci versenyt sértő magatartás értelmezése, az állami szabályozás szerepének megértése, szövegértés 
fejlesztése 
Szervezési mód: egyéni munka, frontális munka 
Eszközigény: feladatlap az alábbi kérdésekkel, internetelérés, számítógép/tablet/okostelefon 
Időigény: 10 -15 perc 
 
Feldolgozandó cikk: 
http://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2014es_sajtokozlemenyek/egyeztettek_a_tanfolyami_dijakat_a_gyori
_autosisko.html 
 
Feladat: 

a) Válaszoljatok a következő kérdésekre a cikk alapján! 
 Mit nevezünk kartellnek? 
 Miért előnyös ez a cikkben szereplő vállalatnak?  
 Milyen piaci szerkezetben várható a kartellek megjelenése? Miért? 
 Miért tiltják létrehozásukat? 
 Milyen eszközöket javasolnál a kartellek felderítése érdekében? 

b) Frontális munka keretében a válaszokat összegezzük, megbeszéljük, hogy miért érdekeltek a vállalatok a kar-
tell szerződések felrúgásában 
 

Házi feladat: Versenyszabályozási törvényből a kartellekre vonatkozó rész kikeresése. (internetes keresés) Ennek és 
a tanultak alapján egy rövid 5-7 perces prezentáció készítése a kartellekről. 

 

g) Gazdasági játék a kartellekhez 

 
Célkitűzés: stratégia magatartás jelentőségének felismerése, alkalmazása a célok elérése érdekében, együttműködő 
és versengő stratégiák alkalmazása, kockázatok kezelésének fejlesztése 
Szervezési mód: csoportmunka 
Eszközigény: x és y kártyák csoportonként, eredményjelző lap 
Időigény: 25-30 perc 

 
A tanulók négy csoportot alkotnak. Egy-egy csoport egy-egy vállalatot képvisel.   
A játékban ez a négy vállalat egy iparágban működik (más vállalat nincs). Minden vállalatnak az a célja, hogy nyere-
ségét maximalizálja. A játék több fordulóból áll, a vállalatok minden fordulóban döntést hoznak. A csapatok döntése X 
(növelik a piacra vitt termékmennyiséget), vagy Y (csökkentik a piacra vitt termékmennyiséget). Az egyes vállalatok 
nyeresége, illetve vesztesége a négy csapat által meghozott döntések összesített eredményétől függ. A lehetséges 
nyereségeket, illetve veszteségeket az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

4 db X minden vállalat veszít 100 dollárt 

3 db X és 1 db Y minden vállalat, aki X-et választott, az nyer 100 
dollárt, aki Y-t az veszít 200 dollárt 

2 db X és 2 db Y minden X nyer 100 dollárt, minden Y veszít 100 
dollárt 

1 db X és 3 db Y X nyer 200 dollárt, minden Y veszít 100 dollárt 

4 db Y minden Y nyer 100 dollárt 

 
Az első négy fordulóban a csoportok önállóan hozzák meg a döntéseket. 
A következő négy körben megengedjük a csoportok közötti megbeszéléseket. 
 
A nyolc forduló után számoljuk meg a realizált nyereséget.  

 
A játék megbeszéléséhez kérdések: 

 Mi az „X” döntés várható hatása a termelőkre és a fogyasztókra? 
 Miért jelenik meg a játékban (és a valóságban) a csalás? Hogyan hat egy vállalat csalása a többiek-

re? 
 Milyen hosszú távú hatással kell számolnia a csalónak? 
 Milyen feltételek mellett lenne domináns stratégia a vállalatok számára a 4 db Y, vagyis az együttmű-

ködés? 
 Keressünk konkrét piacot, ahol hasonló helyzet kialakulhat? pl. mobiltelefon piaca, benzin piaca, stb. 

 
 

http://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2014es_sajtokozlemenyek/egyeztettek_a_tanfolyami_dijakat_a_gyori_autosisko.html
http://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2014es_sajtokozlemenyek/egyeztettek_a_tanfolyami_dijakat_a_gyori_autosisko.html


h) Szókereső 

 
Célkitűzés: a tanult fogalmak és összefüggések pontos rögzítése, felidézése,  
Szervezési mód: egyéni munka és frontális munka 
Eszközigény: internetelérés, számítógép / tablet / okostelefon, 
http://softschools.com/language_arts/worksheets/word_search_maker/ 
Időigény: 5-6 perc a feladat elkészítése, 10 perc a feladat megoldása 

 
Házi feladatként feladható és óra eleji, vagy óra végén ismétléshez felhasználható feladatok.  
Házi feladat: Készítsünk szókeresőt a következő témakörökből! 

a) termelés 
b) költségek 
c) tökéletes verseny 
d) tiszta monopólium 

Frontális munka keretében az egyes témakörökhöz készült szókeresőben szereplő fogalmakat definiáljuk. 
 

i) Keresztrejtvény készítés: www.skandomata 

 
A tanulók ház feladatként készíthetnek keresztrejtvényt, amelyeket az óra elei, illetve az óra végi összefoglalásokhoz 
felhasználhatunk.  
Példa egy összeállított keresztrejtvényre. Megoldás: oligopólium 
 

 
 
 

 
D. Ismeretek rendszerezése, ismétlés, összefoglalás 

 
a) Fogalomháló 

 
Célkitűzés: a tanultak ismétlése, rendszerezése, felkészülés a témazáróra 
Szervezési mód: páros munka, frontális munka 
Időigény: 25-40 perc 
Eszközigény: kártyák, tábla, gyurmaragasztó 

 
A kártyákon a témakörrel kapcsolatban a következő fogalmak szerepelnek: 
gazdasági hatékonyság, technikai hatékonyság, gazdasági időtáv, döntési szabály, termelési függvény, költségfügg-
vény, költségek a döntés szempontjából,  termelési függvény és a költségfüggvények összefüggése, határköltség, 
piaci szerkezetek ismérvei, tökéletes verseny, oligopólium, monopolisztikus verseny, tiszta monopólium, kartell, árel-
fogadó magatartás, ármeghatározó magatartás, holtteher-veszteség, piacszabályozás, fedezeti pont, üzembezárási 
pont, vállalati kínálati függvény 

 
 
 
 
 
 

http://softschools.com/language_arts/worksheets/word_search_maker/
http://www.skandomata/


Feladat:  
a) Minden pár húz egy kártyát. Megbeszélik, hogy mit tudnak arról a kártyáról elmondani, majd elmagyarázzák az 

osztálynak, ezután elhelyezik a kártyát a táblán. 
b) A többi tanuló kiegészítheti, szükség esetén javíthatják az elmondottakat. 
c) Következő pár hasonlóan jár el. Az újabb és újabb kártyák elhelyezésénél ügyeljünk arra, hogy azok elhelyezé-

se a témakör szempontjából strukturált legyen. 
d) Így folytatódik, amíg a kártyák el nem fogynak. 

 
b) Csoport-rally  
 

Célkitűzés: ebben a fejezetben az elméletben megtanult ismeretek konkrét gyakorlati példákban való alkalmazása, a 
hiányosságok feltárása és ezek pótlása, valamint a tanulói együttműködés, kölcsönös segítség fejlesztése 
Tevékenységi forma: egyéni és csoportmunka 
Eszközigény: két feladatlap, valamint ezek megoldási kulcsa 
Időigény: 10 perc -5 perc – 10 perc 
 
A feladat részletes leírása az előző fejezetnél megtalálható. 
 

1. feladatlap 
 

1. Milyen kapcsolatban vannak az alábbi fogalmak? Hogyan számíthatók ki? 
normálprofit, gazdasági költség, számviteli profit, számviteli költség, gazdasági profit, árbevétel 
 

2. Igaz-hamis kérdések: 
a) Amennyiben egy vállalat termelésére az állam mennyiségi adót vet ki, akkor a határköltsége nő. 
b) A technológiailag hatékony erőforrások egyben gazdaságilag is hatékonyak. 
c) Nagyon rövid távon a termelés minden költsége állandó. 
d) A vállalati döntés szempontjából a termelési függvény releváns szakaszában a munka határterméke csökkenő, 

de pozitív. 
e) Az átlagos fix költség függvénye a vízszintes tengellyel párhuzamos egyenes 
f) Monopolhatalom birtokában a vállalat által érzékelt keresleti függvény negatív meredekségű. 
g) A vállalatok kínálati függvénye a határköltség-függvényük megfelelő szakasza. 

 
3. Geometriai feladat: 

a) A rövid távú termelési függvény ábráján jelölje meg: 
 a nevezetes pontokat 
 a növekvő hozadéki szférát 
 a létszámbővítés racionális határát! 

 
b) Ábrázolja egy lehetséges technikai fejlesztés hatását változatlan tőkemennyiség felhasználása mellett! 

 
 

4.Számítási feladat: 
Egy tökéletesen versenyző iparágban a piaci keresleti függvény: Q= 400 – 0,5 P, a piaci kínálati függvény pedig: 
Q= 100 + 0,5 P. Az iparág egy vállalatának határköltség függvénye: MC= 50 + 10q, teljes költség függvénye pedig: 
TC= 10 + 50q +5q2 

a) Határozza meg a racionálisan viselkedő vállalat termelési mennyiségét! 
b) Határozza meg az üzembezárási ponthoz tartozó árat! 

 
 
 
 
 



2. feladatlap 
 
 

 
1.Párosítsd a két oszlopban felsorolt fogalmakat, meghatározásokat! 

 

normálprofit teljes költség 

gazdasági költség munkások bérköltsége 

elszámolható implicit költség el nem számolható implicit költség 

explicit költség homogén termék 

gazdasági profit értékcsökkenési leírás 

kapacitáskihasználás maximuma MR=MC 

tökéletes verseny a számviteli költség része 

profitmaximum feltétele a munka határterméke nulla 

 
2. Igaz-hamis kérdések: 

a) Hosszú távon a vállalat termelésével kapcsolatban minden felmerülő költség elsüllyedt költségnek tekinthető. 
b) Egy tökéletesen versenyző vállalat profitmaximumot biztosító termelési mennyiségénél az összbevétel maxi-

mális. 
c) Egy monopolista vállalat által meghatározott ár mindig nagyobb, mint a határköltség. 
d) Egy fix termelési tényező átlagterméke ott maximális, ahol az össztermelés maximális. 
e) Egy tökéletesen versenyző iparágban a szabad ki- és belépés feltétele miatt minden vállalat csak normálprofi-

tot realizálhat. 
f) A termelési függvény vegyes hozadéka miatt a határköltség függvény negatív meredekségű. 

 
3. Geometriai feladat 

 

 
Jelölje be az ábrába azt a termelési mennyiséget: 

a) ahol a munka határterméke maximális 
b) ahol a munka átlagterméke maximális 
c) azt, amely tökéletesen versenyző vállalat fedezeti pontjához tartozik 

Rajzolja be az ábrába az adott tökéletesen versenyző vállalat kínálati függvényét! 
 

4. Számítási feladatok: 
Egy monopolista vállalat közgazdásza az optimális vállalati magatartás kialakítása érdekében becsléseket végzett a 
piaci- és a költségviszonyok alakulására vonatkozóan. Becslése eredményeit foglalja össze az alábbi táblázat: 
 

Ár 
(e Ft/db) 

Termelés 
(db) 

teljes költség 
(ezer forint) 

teljes bevétel 
(ezer forint) 

határbevétel határköltség 

21 0 6    

19 1 8    

17 2 9    

15 3 12    

13 4 19    

11 5 35    

9 6 54    

7 7 77    

 
A táblázat kitöltésével határozza meg a vállalat profitmaximalizálásához tartozó termelési mennyiséget és árat! 
 
 
 

 



c) Halászháló+halastó 
 
Célkitűzés: a tanult ismeretek ismétlése, rendszerezése 
Szervezés mód: egyéni és frontális munka 
Eszközigény: kártyák, filctoll, nagy csomagolópapír 
Időigény: 20-25 perc 

 
Feladat: 

a) Egyéni munka keretében minden tanuló a kártyákra írja azokat a fogalmakat, ismereteket, amelyeket érdemes-
nek tart a fejezetből megjegyezni, illetve azokat, amelyeket feleslegesnek tart. Minden kártyán csak egy szere-
pelhet. 

b) A terem közepére helyezzük a csomagolópapírt, amelyre egy nagy tavat és egy nagy halászhálót rajzolunk. A 
tanulók a halászhálóba dobálják azokat a kártyákat, amelyeken a megjegyzendő ismeretek szerepelnek és tóba 
azokat, amelyeket feleslegesnek ítéljük. 

c) Ezután frontális munka keretében a tanulók indokolják, hogy mit miért tartanak fontosnak, kevésbé fontosnak, 
illetve feleslegesnek. A hiányzó fogalmakat pótoljuk a megbeszélés során. 

  



IV. A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai 
 

A kerettanterv szerint a téma feldolgozásához rendelkezésre álló óraszám: 22 óra 
 

A. Motiválás 
 

1. témakör: Az aggregátumok és az új szereplők (külföld, állam) rövid bemutatása, valamint a makro- és 
mikroökonómia elválasztása 

 
a) Infó szőnyeg 

 
cél: a makroökonómia elválasztása a mikroökonómiától 
szervezési mód: egyéni munka, csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 8-10 perc 

 
A feladatlapon mikroökonómiai piaci szereplők és aggregátumok, valamint döntéseikhez kapcsolódó fogalmak szere-
pelnek, amelyeket a csoport méretétől függően egyéni, vagy csoportos feladatként maguk végeznek el. A cél, hogy a 
fogalmak besorolásával lehetővé váljon a mikro- és makroökonómia elválasztása. A feladat végeztével az ismeretlen 
fogalmakat frontális munka keretében definiálják. A feladatlap tetszés szerint bővíthető.  

 
 Mikroökonómia Makroökonómia 

 
fogyasztók 
háztartások 
bankszektor 

állam 
külkereskedelem 

befektetés 
költségvetési korlát 

költségvetési törvény 
multinacionális cégek 

egy reprezentatív vállalat 
 

B. Új ismeretek szerzése 
 

2. témakör: A makrogazdaság piacai 
 

A gazdasági cserekapcsolatokhoz illeszkedő munkamegosztást sokféleképpen meg lehet szervezni – ennek két ki-
emelkedő formája az árutermelés és a piacgazdaság. Az árutermelést a kirekesztés és a jogoktól való megfosztás 
jellemezte. Ezzel szemben a XX. századi, nyugati értelemben vett piacgazdaság képes volt a termelést a jogállami 
normákkal összhangba hozni. 

 
Az árutermelés korában elfogadott volt a jogoktól való megfosztás. A XX. század tapasztalata ezzel szemben az, 
hogy Amerika és Nyugat-Európa képes volt jogállami alapokon létrehozni és sikeresen működtetni a gazdaságot. A 
történelmi tanulság, hogy a munkamegosztás nem igényli a jogfosztottságot.  

 
Az árutermelés a klasszikus kapitalizmus társadalmi-gazdasági rendszere volt, ami a feudális termelési rendet felvált-
va a XIX. században az egész fejlett világon általánossá vált. A századfordulót követően szerepe fokozatosan csök-
kent a fejlett, majd a fejlődő világban. Ebben a korszakban az önzésen és az individualizmuson alapuló szemlélet 
vezette a gazdálkodókat.  

 
Az árutermelésben a közösséghez való tartozás a munka függvénye. Az állampolgár jogai azon nyugszanak, hogy 
dolgozik. A jogállamban ennek a helyét a felelősség veszi át. Állampolgárként mindenkinek felelőssége van a társada-
lom minden tagja iránt. E felelősségvállalásnak része a teljesítmény, az alkotás.  
 
Állampolgárságából fakad, hogy joga van a biztonsághoz, a szabadsághoz, a demokráciához és a jóléthez, így tehát 
mindez független attól, hogy el tudja-e adni a termékét. A gazdasági tevékenységek összehangolása a jogállamban 
világos és egyértelmű viszonyok között, átlátható intézmények segítségével megy végbe.  

 
a) Festményelemzés 

 
cél: a közgazdasági kérdések felfedezése a festészetben, műveltség fejlesztése, intrediszciplináris megközelítések 
fejlesztése 
szervezési mód: egyéni munka, csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: a festmények valamilyen módon való bemutatása – pl. kivetítése (projektor, laptop) 



időigény: 8-10 perc 
 
A festmények elemzése a tananyag bármely pontján hatásos eszköz lehet a gazdasági szereplők és a különböző 
korok piacainak bemutatására, a döntési lehetőségek érzékeltetésére, a különböző iskolai tantárgyak összekapcsolá-
sára (történelem, közgazdaságtan, művészettörténet, földrajz stb.) és a diákok műveltségének, kreativitásának fej-
lesztésére. 
 
A diákok érettsége, tájékozottsága, létszáma függvényében a téma kezdetben egyéni, vagy csoportos formában is 
kezdhető, de minden esetben frontális munkában elvégzett összesítéssel végződik. 
 
Íme néhány példa a javasolt festményekre és javaslatok a hozzájuk kapcsolódóan  tárgyalandó kérdésekre: 
 

i. Munkácsy Mihály – Ásító inas 
 

 
 

 Miért fáradt az inas? Milyen munkát végzett? Hány órában dolgozott?  

 Hol laktak az inasok – saját lakásban?  

 Kik engedhették meg, hogy inast tartsanak? Miért nem maguk végezték ezeket a feladatokat? Hogyan értéke-
led, ha valaki ma maga végzi el ezeket a munkákat? 

 Az inas tartása luxusnak számított? Mit gondolsz, ma mi lenne egyenértékű azzal, ha valaki Munkácsy korá-
ban inast tarthatott? 

 
ii. Lorrain - Kikötő Medici villával (Seaport) 

 

 

 Milyen lehetőségeket teremtettek a földrajzi felfedezések az európai országoknak? Hogyan hatott ez a ten-
gerparttal nem rendelkező országok fejlődésére? Mit jelentett ez a gyarmati országok számára? 

 Melyek voltak a merkantilizmus célkitűzései? 

 Milyen gyorsan csökkent a hajóutak ideje? Hogyan befolyásolta ez a szállítási költségeket? 

 A társadalom mely rétegei számára jelentett lehetőséget, és melyek számára nehézséget az élénkülő keres-
kedelem? 

 Hogyan vett részt az állam ebben a folyamatban? 

 Hol csapódott le az exporttöbblet? Arányos volt a haszon megoszlása a kereskedő felek között? 
 



iii. Paál László – Berzovai utca 
 

 

 Kik lakhatnak a házakban? Milyen munkából élhetnek? Milyen ételt ehettek a vasárnapi ebédnél, vagy 
egy ünnepnapon?  

 Milyen munkát végezhettek az itt lakók? Hol lehetnek most? Kiknek adták el a termékeiket, terményeiket? 

 A kép készítése idején a lakosság mekkora része lakhatott hasonló körülmények között? Mára hogyan 
változott ennek a rétegnek a létszáma? Mi okozhatta a változást? 

 
iv. Pissarro - Aratás 

 

 Miért nők vannak a kép előterében? Hol vannak a gyerekek és a férfiak? 

 Mekkora lehet a falu, város, ahol élnek? Melyik országban élhetnek? 

 Kinek a földjén dolgoznak? 

 Ki ellenőrzi a munkájukat? Mi történne, ha valaki lógna, vagy lazsálna? 

 Milyen eszközöket használhattak a termelés során? Azok kinek a tulajdonában voltak? 
 

v. Currier - Destruction of Tea at Boston Harbor 
 

 

 Kik szálltak szembe a Brit Koronával? 

 Kik itták a teát? Honnan kerültek Bostonba? Hol termelték meg a tealeveleket?  

 Miért pusztítják el a rakományt? 

 Ha ezután viszont ittak Amerikában teát, akkor a festményen ábrázolt eseményre miért került sor?  



 
vi. Caravaggio: Gyümölcsöskosár – „a legelső csendélet” 

 

 Miből áll ez a fogyasztói kosár? Milyen rangja lehet annak az embernek, akinek a házában lehet ez a tál? 

 Ma mi kerülne bele? A te kosarad hogy nézne ki? 

 Hány ember munkáját jeleníti meg ez a csendélet? Kik járultak hozzá, hogy ez a kosár és a gyümölcsök a 
házba kerüljenek? Mennyi ideig dolgozhattak rajta? 

 Akik megtermelték, előállították ezeket a javakat, maguk milyen ételeket ehettek? 
 

3. témakör: Nyitott gazdaság és komparatív előnyök a globalizáció tükrében; Magyarország, mint EU-
tag 

  
A magyar felzárkózási folyamat egyik legfontosabb eseménye volt az Európai Unióhoz való csatlakozás. Az Európai 
Unió a globalizáció XX.-XXI. századi rendjének eredménye, nem pedig egyszerű folytatása a XIX. századi, illetve 
korábbi gyarmattartói hagyományoknak. A korábbi intézményrendszer mellett lehetetlen lenne gazdasági és politikai 
téren tartani a lépést a világ vezető hatalmaival – arra kizárólag a mély világgazdaság beágyazottság mellett van lehe-
tőség. Az Európai Unió tagországai tisztában vannak vele, hogy globális súlyuk még akkor is csökken, ha a kontinen-
sen kiemelkedő a versenyképességük – hatalmukat valamennyien csak akkor tudják fenntartani, növelni, ha az EU, 
mint közösség versenyképessége erősödik, azaz valamennyi ország képességeinek megfelelően vesz részt a világ-
gazdaságban és ahhoz illeszkedő fejlesztéseket hajt végre. Az Európai Unió ennek szervezését ellátó intézmény-
rendszer. 
 
A XX. században az elvek adaptálása történt meg Európában, és nem az intézményrendszert másolták. Az Európai 
Unió vagy annak jogelődjei soha nem másolták mechanikusan az Egyesült Államokat. Nem gyarmatosított az USA 
Európában, és nem az volt a cél, hogy Európai Egyesült Államokat teremtsen. Eddig sem és várhatóan ezután sem 
válik az Európai Unió egyközpontúvá, az Egyesült Államok intézményi másolása sem következik be, függetlenül attól, 
hogy a dominanciája határozza meg az EU fejlődését. 
 
A XX. század második felétől kibontakozó európai egység lényegében két európai hagyomány szintézisén alapult: az 
antik római és az antik görög hagyományt ötvözi, de úgy, hogy ebben a hellén tradíciónak van nagyobb szerepe. A 
görög hagyomány a poliszok hosszú távú együttműködésén alapuló intézményrendszer elméleti megfogalmazása, 
amelyben harmonikus a fejlődés a poliszrendszer egészében, nincsenek tartós politikai, gazdasági és kulturális 
egyenlőtlenségek. 
 

a) Disputa 
 

cél: a vitakultúra fejlesztésével együtt bármely tananyag elmélyítésére alkalmas 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 25 perc 

 
A disputa során diákok két csoportja egy adott témában ellentétes álláspontot képviselve szabályozott körülmények 
közepette vitázik egymással. Ennek során bemutatják a döntéshozatal során felmerülő állításokat, érveket. Ezek fel-
kutatása a disputára való felkészülés része. A csoportok többnyire nem közvetlen döntéshozók szerepét játsszák el, 
hanem egy szakértői kör helyét veszik át. 
 



Gyakran fordul elő, hogy az egyes diáknak, vagy akár az egész csoportnak olyan állítás mellett kell érvelnie, amivel 
személyesen nem ért egyet. A feladatban nem az számít, hogy mindenki a saját meggyőződését képviselje, hanem 
hogy megértse és bemutassa az adott fél gondolatmenetét. Gyakorlott disputázók esetében már érdemes csak a té-
mát megadni a felkészüléshez és csak közvetlenül a disputa előtt meghatározni, hogy a csapatok melyik álláspontot 
képviseljék majd. 

 
A disputa menete: 
 

1. az első csapat röviden megfogalmazza állítását, tételmondatait, és ha szükség van rá, akkor ismerteti a hoz-
zájuk fűződő legfontosabb fogalmakat – 1 perc 

2. a második csapat röviden megfogalmazza állítását, tételmondatait, és ha szükség van rá, akkor ismerteti a 
hozzájuk fűződő legfontosabb fogalmakat – 1 perc 

3. az első csapat érvekkel támasztja alá állítása igazságát – 2 perc 
4. a második csapat érvekkel támasztja alá állítása igazságát – 2 perc 
5. az első csapat összefoglalja állításait és bizonyításukat, valamint cáfolja a második csapat érvelését – 3 perc 
6. a második csapat összefoglalja állításait és bizonyításukat, valamint cáfolja az első csapat érvelését – 3 perc 
7. a csapatok egy perces gondolkodási időt kapnak, hogy két rövid kérdést fogalmazzanak meg vitapartnereik-

nek 
8. az első csapat felteszi mindkét kérdését, majd a másik csapat válaszai következnek – 2 perc 
9. a második csapat felteszi mindkét kérdését, majd az első csapat válaszai következnek – 2 perc 

 
A disputa lezárása, értékelése: 

 
A vita végén az osztályközösség szavazással döntheti el, hogy melyik csapat érvelését találták meggyőzőbbnek. 
Ajánlott mérlegelni, hogy a csapatok mennyire egyértelműen határozták meg saját álláspontjukat, mennyire volt logi-
kus az érvelésük és mennyire volt kiegyensúlyozott a csapattagok szerepe a disputa során. 
 
A disputa során nagyon fontos, hogy a szereplők mindig betartsák a kijelölt időkeretet és ne szakítsák félbe a másik 
csoport előadását. Minden csapat egy alkalommal kérhet két perces gondolkodási időt. 

 
Példák a disputa tárgyát képező állításokra: 

 

 Az Európai Unió a tagországok igényeit elnyomva kényszerít rájuk gazdasági és politikai döntéseket. 

 Az osztálykirándulás úti célját a szülőknek kell megválasztaniuk, mert ők állják a költségeket. 

 Kötelező a részvétel az iskolai ünnepségeken. 

 Kereskedelmi forgalomba hozhatóak génmódosított élelmiszerek. 

 A munka helyett a fogyasztásra kell terhelni az adókat. 

 Az iskolában tilos energiaitalt árusítani. 

 Tanóra alatt tilos okostelefont használni. 

 Az iskolában mindenkinek ugyanolyan ruhát kell viselnie. 

 Ha egy ország cenzúrázza az internetet, akkor a nagy informatikai cégeknek ki kell vonulniuk az ország pia-
cáról.  

 A Facebookon szereplő, bántó tartalmú posztokra, melyet diákok egymásnak címeznek, a tanárnak reagálnia 
kell, ha tudomást szerez róluk. 

 Később írhat dolgozatot az, aki az iskolát képviselve vesz részt tanulmányi vagy sportversenyen. 
 

4. témakör: Az állam gazdasági szerepe – célok és eltérő minták napjainkban 
 
A szerződés feltételei között megkülönböztetjük a kölcsönösség és a jogképesség igényét. 
 
A szerződés akaratközösség – a felek közös akaratát kinyilvánító megállapodás, amelyet mind tiszteletben tartanak. A 
szerződés akkor érvényes, ha a felek kölcsönösen, önként és szabad elhatározásból döntenek a szerződéskötés 
mellett. A szerződők között jogegyenlőség van. A szerződés egyúttal annak a kifejezése, hogy mindenkinek szüksége 
van a másik beleegyezésére ahhoz, hogy akaratát érvényesítse. Ezt kifejezheti az aláírás (ha írásban szerződnek), de 
akár egy kézfogás vagy egy email is. A kényszer hatása alatt történő szerződéskötés ezért nem érvényes. Azaz ha 
valakit vernek, vagy zsarolnak azért, mert nem ír alá egy szerződést, akkor az a szerződés valójában nem érvényes.   
 
Egy szerződés megkötéséhez ismerni kell a szerződés feltételeit, a belőle fakadó következményeket, és viselni kell 
ezekért a felelősséget. Akikről feltételezhetőek ezek a képességek, és ennek következtében szerződést köthetnek, 
jogképesnek nevezzük.  
 

a) Szerződők 
 
cél: az állam gazdasági szerepének bemutatása nem közvetlen gazdasági kontextusban 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: képek kivetítése (laptop és projektor) 



időigény: 20 perc 
 
Az alábbi feladat az állam alapvető feladatára, a játékszabályok biztosítására és a jogállami normák fontosságára, 
tartalmára hívja föl a diákok figyelmét. A tanár olyan illusztrációkkal készüljön, amelyek egy szerződési pillanatot áb-
rázolnak. Ilyen lehet, amikor Mózes átveszi a kőtáblákat, Noénak ígéretet tesz Isten, az Oroszlánkirály című rajzfilm-
ben apja bemutatja a leendő uralkodót az állatseregnek, aláírják a Lisszaboni Szerződést stb.  

 
A 4-5 fős csoportok mind kapjanak egy ilyen képet és állapítsák 
meg, hogy kik a szerződő felek, mennyiben tekinthetőek ezek teljes 
értékű szerződésnek. Ki és mit fogad el ezekben a helyzetekben? 
Volt lehetőségük nem elfogadni azt, vagy kényszer hatására csele-
kedtek? Milyen visszaélések találhatóak esetleg ezekben a szerző-
désekben? Kik tekinthetőek jogképesnek, van-e jogi személy a 
felek között, érvényesek-e az szerződések? Miért fontos a szerző-
dések tisztasága? Ki tudja ezeket biztosítani és hogyan? 
 
Megállapításaikat egy kiselőadás, vagy beadandó jegyzet formájá-
ban dolgozzák ki. 

 
5. témakör: Az állam gazdasági gyakorlata, eszköztára – monetáris és fiskális politika, valamint egyéb 

szabályozói tevékenysége 
 
A felzárkóztatást célzó tudatos gazdaságpolitika folyamatát egészítette ki az új üzleti gondolkodás, amelyik érdekeltté 
vált a fogyasztók műszaki kultúrájának emelésében. Ezt egy apró kiegészítő is jól érzékelteti, a használati-kezelési 
útmutató, illetve a termékeken megosztott, termeléssel kapcsolatos információk. Ezek alkalmazása a XIX. század 
végén, a XX. század elején jelent meg. Ekkor kezdtek el tömegesen olyan műszaki cikkeket árulni, ami már igényelte 
a fogyasztó műszaki szakismeretét, kultúráját. 
 

a) Mi van a csomagban?! 
 
cél: a fogyasztói tudatosság fejlesztése 
szervezési mód: csoportmunka és esetleg frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: otthoni munka – házi dolgozatként, vagy órai referátumként is számon kérhető 
 
A feladat célja, hogy a diákok maguk járjanak utána, mit tartalmaznak az egyes élelmiszerek és azok hogyan hatnak a 
fogyasztó jólétére, jóllétére. Az így szerzett információkból levezethető az állam szabályozó szerepe, a szabványok és 
előírások fontossága. A kutatómunkához könnyen elérhető, hétköznapi fogyasztási cikkeket érdemes választani, pél-
dául üdítőital, chips, csokoládé.  
 

1. A 3-5 fős csoportoknak meg kell nézniük, hogy az adott termék címkéjén milyen összetevők vannak felso-
rolva. 

2. Az adatgyűjtés második fázisában minden elemről össze kell gyűjteniük, hogy milyen hatással vannak az 
emberi szervezetre. Érdemes felhívni a figyelmüket, hogy arra is térjenek ki, hogy az egyes anyagok na-
gyobb dózisban másképp hatnak – ennek is járjanak utána, ahol releváns. 

3. A termékben megjelenő mennyiséget hasonlítsák össze annak a javasolt napi bevitelével. 
  

6. témakör: Az államháztartás rendszere és a központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és 
kiadásai 

 
A munkamegosztás irányítása, szervezése, a politikai-gazdaságpolitikai intézményrendszer vezetése önálló szakma. 
Az igazságos vezetés elképzelhetetlen demokrácia nélkül, ezért a gazdaságpolitikai irányításban is kereteket kell adni 
a demokratikus intézményeknek. Meg kell határozni az eldöntendő kérdéseket, a döntéshozók személyét, a döntési 
eljárást stb. – ehhez gazdaságpolitikai szakértelemre van szükség. 
 
Az adó mértékéről csak az országgyűlés határozhat – az alkotmány értelmében adózási kérdésekben nem lehet nép-
szavazást kezdeményezni. Ennek a döntésnek az elvi alapja, hogy az országgyűlési képviselők birtokában vannak 
annak a tudásnak, ami szükséges az adózási kérdések eldöntéséhez. Az állampolgárok jelentős része nem lenne 
képes megalapozott döntést hozni. Amikor felhatalmazást ad a képviselőjének, akkor egyúttal feltételezi azt is, hogy 
felelősen, a közérdeknek megfelelően fog dönteni.  
 
Ehhez hasonlóan zajlik a döntéshozatal egy osztály életét érintő kérdésekről. A tananyagról, a tankönyvekről, vagy a 
számonkérésről sem a tanulók, sem a szüleik nem dönthetnek. Tájékozottságuk viszont elegendő ahhoz, hogy bele-
szóljanak például az osztálypénz nagyságába, vagy a beszedés módjába. A tanulók akár önállóan is dönthetnek 
olyan ügyekben, mint például az osztálykirándulás helyszíne. Ezt a rendet az oktatási kormányzat és az iskola alakí-



totta ki, hiszen sok kérdésben még az iskola sem dönthet. Ezek a példák is szemléltetik, hogy nem a demokrácia ha-
tározza meg az igazságot és az igazságosságot, hanem az igazságosság gyakorlásából következik a demokrácia.  

 
Az adózással közös erőforrást lehet teremteni, melynek révén elősegíthető a közösségi értékrend érvényesülése. 
Sokan kritizálják ezt az álláspontot úgy, hogy az állam nem mindig hoz hatékony és igazságos döntést, akárcsak az-
zal, hogy alkalmanként többet von el az állampolgároktól, mint indokolt volna. De aki ezen az úton arra a következte-
tésre jut, hogy az adócsalás előnyös, hogy a jogállamra nincs szükség, az egyúttal a szabadságra és a biztonságra 
mond nemet. Ha az állam nem megfelelően működik, akkor alapvetően két módon reagálhatunk. Választhatjuk a 
szélsőséges, romboló megközelítést, vagy a demokratikus intézményrendszer keretei között, jogainkkal élve hozzájá-
rulhatunk az intézmények működésének javításához. 

 
a) Relációanalízis bajnokság 

 
cél: az információk közti logikai kapcsolatok hangsúlyozása 
szervezési mód: csoportmunka  
eszközigény: - 
időigény: főként a csapatok számától függ 
 
A bajnokság előkészítése: A diákok véletlenszerűen kialakuló, három fős csoportokat alkotnak. A terem különböző 
sarkaiban 2-2 csoport foglal helyet, közöttük zajlik majd le a vetélkedő. 
 
A bajnokság 1. fordulója: Az egymással versengő csapatok elsőként 1 mondatot kapnak, melynek mindkét állításá-
ról maximum 2 perc alatt el kell dönteniük, hogy igazak-e, illetve, hogy van-e a két állítás között logikai kapcsolat – 
ezzel összesen 3 pontot szerezhetnek. Állításukat le kell írják papírra, így derül ki, hogy kik hány pontot nyernek for-
dulónként – aki nem tartja be az időkeretet, 0 pontot kap.  
A párharc addig tart, amíg az egyik csapat megszerzi a 7. pontját – döntetlen esetén addig folytatódik a játék, amíg 
különbség nem alakul ki közöttük.  
 
A bajnokság folytatás: Egyenes kieséses rendszerben a győztes csapatok folytatják a bajnokságot a fenti szabá-
lyokkal, míg végül a döntőig jutnak, aminek a végén az osztály bajnokot avat.  
A szervezési lehetőségektől függően a vesztes csapatok ágán is folytatható a torna (helyosztók), de ez nagy osztály-
létszám mellett nem javasolt – ekkor a vesztes csapatok nézőként szurkolhatnak társaiknak. 
 
A relációanalízis bajnokságot a tananyag bármely pontján alkalmazni lehet. Az alábbi példamondatok között ezért 
több témakörhöz kapcsolódó állítások is szerepelnek. 
 
Példamondatok és megoldókulcs: 
 
Az 1945 utáni időszakot a megelőzőhöz képest új világrendnek nevezhetjük, mert ebben az időszakban a világon 
egyetlen háború sem volt. 

(I – H) 
A béke és a biztonság biztosítása alapvető cél, mert háború esetén jobban nőhet a hadianyag-termelés. 

(I – I, nincs kapcsolat) 
A XIX-XX. századig a nagyhatalmak számtalan fegyveres konfliktusba keveredtek, mert gazdasági növekedésük konf-
liktusokat okoztak. 

(I – I, van kapcsolat) 
A globalizáció egyik lényeges eleme a leszakadó térségek felszámolása – ennek egyik oka, hogy a felzárkózással 
nagyobb tömegek tudnak termelővé és fogyasztóvá válni. 

(I – I, van kapcsolat) 
A XXI. században az országok földrajzi terjeszkedése vált a gazdasági fejlődés hajtóerejévé, mert a nemzetközi in-
tézmények jogszabályai a gazdaságilag erősebb országokat részesítik előnyben. 

(H – H) 
A megújuló energiaforrások kutatása napjaink égető kérdése, mert jelenleg a hő- és napenergia is már szűkösen áll 
rendelkezésre. 

(I – H) 
A multinacionális vállalatoknak többféle vállalati kultúrájuk lehet, hiszen egyes egységeik másfajta jogi, kulturális, gaz-
dasági környezetben dolgoznak. 

(I - I, van kapcsolat) 
A hosszú távra tervező, élenjáró nagyvállalatok gyakran saját iskolákat létesítenek, mert a szükséges technológiát 
elsajátító munkaerő kiképzése saját érdekük is. 

(I – I, van kapcsolat) 
Az iparban általában szélesebb munkamegosztást lehet végrehajtani, mert a mezőgazdaságban a természeti feltéte-
lek korlátozhatják az elvégezhető munkák körét. 

(I – I, van kapcsolat) 
A számítástechnika és egyéb csúcstechnikai ágazatok gyökeresen befolyásolják a többi ágazat termelését, mert min-
den ágazat befolyásolja az egész termelési tevékenységet. 



(I – I, nincs kapcsolat) 
A nagykereskedő nincs közvetlen kapcsolatban általában a fogyasztóval, mert a kiskereskedő pedig nincsen közvet-
len kapcsolatban a gyártóval. 

(I – I nincs kapcsolat) 
Minden gazdálkodó hozhat olyan döntést, mellyel másoknak szándékosan kárt okoz, mert a gazdálkodók döntési 
szabadsága a közgazdaságtudomány egyik alaptétele. 

(H – I) 
Napjainkban a gazdasági tárgyakat közgazdaságtudomány néven foglalják össze, és ennek oka az, hogy ez egy kö-
zös gazdasági ismeretanyagot tartalmaz. 

(I – H) 
Szűkösség esetén a gazdálkodónak rangsorolnia kell céljait, mert mindet csak egymás után tudja megvalósítani. 

(I – H) 
Az olaj azért is vált gazdaságunk egyik kulcsproblémájává, mert egyre jobban elterjednek az alternatív hajtású gép-
járművek. 

(I – I, nincs kapcsolat) 
 

C. Alkalmazás, gyakorlás probléma megoldás 
 

1. témakör: A makrogazdaság piacai 
 

a) Selyemutas térképészek 
 
cél: kutatómunka fejlesztése, gazdasági és társadalmi összefüggések ábrázolásának fejlesztése 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - (otthon a diákok készíthetik el a térképet, a hozzávalókkal nem a tanárnak kell készülnie) 
időigény: részben otthoni munka, az órai megbeszélés kb. 15 perc 
 
A diákok 4-5 fős csoportokban gyűjtsenek információt arról, hogy a modern Selyemút milyen piacokat köt össze. Kik a 
kereskedelmi útvonal fő szereplői ma és kik voltak a történelem során a haszonélvezői. Egy nagyméretű térképen 
helyezzék el a szállított terményekre utaló ikonokat, amiket elkészítenek! Járjanak utána, hogy az egyes főbb állomá-
sokon milyen átalakítást eszközölnek a termékeken, és hogy mennyi időbe telik az áruk szállítása. Vessék össze ezt 
az ókori becslésekkel! Azonosítsák az egyes csomópontokat és emeljék ki, hogy az egyes központokban, hol, milyen 
társadalmi csoportoknál csapódhat le a kereskedelem haszna.  
 
Az órán a térképek összehasonlításával lehet átbeszélni a munkafolyamatot és a kereskedelmi út gazdasági és kultu-
rális aspektusait. 
 

 
Forrás: http://www.chinatouristmaps.com/assets/images/travelmapxz/Sketch-Map-of-Silk-Road.jpg 
 

http://www.chinatouristmaps.com/assets/images/travelmapxz/Sketch-Map-of-Silk-Road.jpg


 
Forrás: http://thediplomat.com/2014/05/chinas-new-silk-road-vision-revealed/ 
 

 
Forrás: http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?t=74568 
 
 

2. témakör: Nyitott gazdaság és komparatív előnyök a globalizáció tükrében; Magyarország, mint EU-
tag 

 
a) Szakmai lektor 

 
cél: az összefüggések felfedezése, a logikai gondolkodás fejlesztése, az újságolvasás népszerűsítése 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 15-20 perc 
 
Az alábbi minta szerint a Tanár olyan cikkekkel készül az órára, melyekből előzetesen kitörölt egyes szavakat, ame-
lyek azonban a szövegkörnyezetből kikövetkeztethetőek. A hiányzó terminusok behelyettesítése lesz a 4-5 fős diák-
csoportok feladata.  
 
A csoportmunka előkészítése: a Tanár a cikkeket megszámozva osztja ki a csoportvezető lektoroknak, akik csapat-
kapitányként vezetik majd a kis csoport munkáját – az osztály/csoport létszámától függően általában 5-8 cikkel érde-
mes készülni. A többiek a hiányzó szavakat kapják meg cédulákra felírva – fejenként 3-5 cédulát kapnak, hogy a ki-
alakuló csoportok létszáma ne haladja meg az 5-öt. A cédulák egyik oldalán tehát a cikkekből hiányzó szavak szere-
pelnek, a másik oldalukon pedig annak a cikknek a sorszáma, amelybe az adott kifejezés beleillik.  
 
A csoportmunka folyamata: A diákok az így spontán szerveződő csoportokban együtt dolgozva kell, hogy összeál-
lítsák az eredeti cikket. Egyszerűbb, vagy szűk témájú cikkeknél, illetve haladó csoportnál akár a hiányzó szavakat 
nem is kell kiosztani, maguk is kitalálhatják azokat, mint az az alábbi szöveg esetén is lehetséges. 

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?t=74568


 
A csoportmunka ellenőrzése: Az elkészült cikkeket továbbadják a csoportok egymás között és a Tanártól kapott 
javítókulcsok alapján értékelik azokat. Ahol hibát találnak, le kell írniuk, hogy miért volt téves a szóválasztás. 
 
A csoportmunka kiértékelése: A feladat elvégzése után projektor segítségével kivetíthetőek azok a mondatok, me-
lyek megoldása tanulsággal szolgál. Ezeket a Tanár előre is kiválaszthatja, de azok közül is érdemes választani, ame-
lyeket elsőre elrontottak a diákok. 
 
Mintaszöveg a szakmai lektor feladathoz: 
 
Hans Werner Sinn alábbi cikke a Világgazdaság című napilap 2007. március 29-i számában jelent meg. 
Azóta itt érhető el: http://mathom.dura.hu/dura-hirek/readarticle.php?article=eu/2007/03/29/nyufat.html 
Az első szó segítségképpen megadható a kiosztott lapon. 
 
Nyugat-Európa keleti kihívása a munkaerőpiacon 
 
Januárban az Európai Unió ismét terjeszkedett kelet felé. A 2004-es „Big Bang” bővítés után – amikor az unió 
polgárainak száma 75 millió fővel .........(1) – az idén Románia és Bulgária csatlakozott, további 30 millióval 
növelve az EU lélekszámát. Adódik a kérdés: mit jelent mindez a nyugat-európai munkaerőpiacok számára?  
 
A politikusok többnyire úgy érvelnek, hogy – bár néhány vízvezeték-szerelő nyugatra költözik, és egyes cégek keletre 
helyezik át a termelésüket – a Nyugat összességében több új munkahelyhez jut az export várható ……(2) miatt. Az 
okfejtés sokak számára ismerős lehet, de vajon helytálló-e? 
 
Az a nézet, miszerint a keleti bővítés munkahelyeket hoz létre Nyugat-Európában, elsősorban azon a feltételezésen 
alapszik, hogy a/az ……(3) bérű kelet-európai munkaerő kiegészíti a régi tagországokban lévőt, ezért ……(4) a dol-
gozók iránti kereslet a korábbi tagállamokban.  
 
Ha azonban a nyugati munkavállalók azon jelentős táborát vesszük, amelynek tagjai csak a puszta munkaerejüket 
tudják eladni, láthatjuk, hogy ezek számára a kelet-európai dolgozók nem kiegészítést, hanem helyettesítést jelente-
nek. Ebben a szegmensben a nyugatiak szembetalálják magukat olyan ……(5) bérű emberek versenyével, akiknek 
ugyanolyan képességeik és ambícióik vannak, mindez pedig eldönti azt, hogy a bővítés során ki fog teret veszíteni. 
Empirikus kutatásokkal kimutatható, hogy Nyugat-Európában a vesztesek skálája az egészen alacsony képzettségi 
szintű dolgozóktól a tanult szakmunkásokig terjed. 
 
Mindennek a munkaerő-piaci következményei teljesen világosak: a magas szintű végzettségű nyugat-európai munka-
erő számára a bővítés az irántuk megnyilvánuló kereslet ……(6) eredményezi, minden más kategóriában az igény 
……(7) kell számolni. A bérek rugalmasságában meglévő aszimmetria miatt a folyamat összességében a foglalkozta-
tás ……(8) fog vezetni. Mivel a jól képzettek körében máris alacsony arányú a munkanélküliség, ezért a szolgálataik 
iránti kereslet ……(9) inkább a bérüket viszi feljebb, mint a foglalkoztatottságuk arányát. A kevésbé képzett nyugat-
európaiak számára elkerülhetetlenné válik a foglalkoztatás ……(10), mert ebben a szegmensben a bérek rugalmas 
igazodását korlátozzák a kollektív szerződések és a minimálbér-garanciák, amelyeket a jóléti állam a jövedelempótló 
segélyekkel is alátámaszt. 
 
Természetesen igaz, hogy az Európai Unió bővítése nyomán ……(11) majd a nyugat-európai kivitel, mert az ottani 
cégek számára új piacok nyíltak meg. Ha azonban az export ……(12), akkor termelési tényezőket – tőkét, képzett 
munkaerőt – a gazdaság más területeiről kell ide irányítani, ez pedig máshol vezet a munkahelyek ……(13). Mivel az 
exportjavak előállítása inkább tőke- és tudásigényes termelést feltételez, ezért a szerkezetváltás máshol tovább 
……(14) a keresletet a képzetlen munkaerő iránt. Az a tőke és a tudás, amely más szektorokból az exportágazatokba 
vándorol, nem viszi magával a képzetlen munkaerőt. A zsugorodó szektorokban többnyire munkaintenzív termelési 
folyamatok találhatók, amelyeket különösen könnyű kitelepíteni más országokba. Ez a jelenség alig érzékelhető a 
fogyasztó számára, és a közvetlen külföldi befektetési statisztikákban is alig jelentkezik. 
 
Ha figyelembe vesszük mindezen tényezőket, akkor világossá válik, hogy – politikailag bármennyire is korrekt legyen 
– pusztán üres retorika az az állítás, amely szerint az Európai Unió keleti bővítése nettó munkahelyteremtő tényező-
ként jelentkezik Nyugat-Európa számára. A kontinens nyugati felén túlságosan merevek a bérek ahhoz, hogy a ver-
senyből és a szerkezetváltozásból az itteni dolgozók többsége hasznot húzhasson. 
 
A szerző Müncheni Egyetem professzora és az Ifo gazdaságkutató intézet igazgatója. 
 

1. Gyarapodott 
2.  ..................................................  
3.  ..................................................  
4.  ..................................................  
5.  ..................................................  
6.  ..................................................  



7.  ..................................................  
8.  ..................................................  
9.  ..................................................  
10.  ..................................................  
11.  ..................................................  
12.  ..................................................  
13.  ..................................................  
14.  ..................................................  

 
Megoldókulcs a fenti szöveghez: 
 

1. Gyarapodott 
2. növekedése  
3. az alacsony  
4. fokozódik  
5. alacsony 
6. növekedését  
7. csökkenésével  
8. csökkenéséhez 
9. növekedése 
10. visszaesése 
11. növekszik 
12. bővül 
13. elvesztéséhez  
14. mérsékli 

 
 

3. témakör: Az állam gazdasági szerepe – célok és eltérő minták napjainkban 
 

a) Verselemzés 
 
cél: a megtanultak elmélyítése, érvelési technikák fejlesztése- 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 30-45 perc 
 
A diákok számára rendkívül fontos, hogy meglássák a gazdasági-társadalmi problémákat más tudományterületeken, 
tantárgyakon belül is. Kezdetnek nyelvileg és tartalmilag is könnyebben érthető műveket válasszunk, és ahogy fejlődik 
az absztraháló képességük, haladhatunk az összetettebb, árnyaltabb művek felé. A mű kiválasztásakor az is fontos 
szempont, hogy olyat válasszunk, aminek lehetőleg történelmi és irodalmi korát is más tantárgyakból már megismer-
ték, vagy könnyedén bele tudnak helyezkedni. 
 

i. Verselemzés kezdő csoportban: 
 
Olyan közösségben, amely még nem végzett hasonló feladatot fontos, hogy szövegértelmező kérdéseket tartalmazó 
feladatlapot készítsen a Tanár a diákok számára. Egyénileg, vagy kis létszámú csoportban is kitölthetik azt. Az értéke-
lés a feladatlap kijavításával, vagy közösen megbeszéléssel zajlik. 
 

ii. Verselemzés haladó csoportban: 
 

Azokban a csoportokban, melyek már készségszinten meglátják az irodalmi köntösbe bújtatott közgazdasági dilem-
mát, állásfoglalást, elegendő lehet pár szempont megadása az értelmezéshez, illetve akár a 3-5 fős csoportokra is 
lehet bízni a szöveg értelmezését. 

 
iii. Verselemzés közösen: 

 
Mindezek a korábbi fázisok annak előkészítései, hogy nyílt, közösségi diskurzusban, egymásra reflektálva is ki tudják 
fejteni véleményüket és megértsék mások álláspontját. A Tanár feladata elsődlegesen a vita célirányosságának bizto-
sítása. Nem uralnia, vagy folyamatosan kommentelnie kell az elhangzó állításokat (elegendő ezt témaváltáskor, vagy 
esetleges tévedések kitisztításakor, illetve a végén a konklúzióban megtennie), hanem biztosítani, hogy egymást 
megértve és végighallgatva maguk a diákok bontják ki a témát. 
 
 
 
 
 



iv. Két példa a verselemzési feladat szempontjaira 
 

i. Petőfi Sándor Vasúton című verséhez 
 

1. Fogalmazzák meg, hogy mit jelent a más világ, ahová visz a vasút? Miért nevezi ezt Petőfi más világnak?  
2. Miért a vasúton árad a műveltség?  
3. Hogyan értelmezed az utolsó versszakot?  
4. Milyen lánc széttöréséről van szó a versben?  
5. Mi a valódi sorrend: a vasút töri szét a láncokat vagy a láncok széttörése kell a vasút megépítéséhez?  
6. Szerinted ma miről írna verset Petőfi (például a mobiltelefonról vagy az internetről)? 

 
ii. József Attila Hazám című verséhez  

 
1. Hogy függ össze az utcán való alvás és a nemzeti lét? (2. versszak) 
2. Ellentmond egymásnak, hogy valaki a közösség tagja és a „komor munkahelyeken való káromkodás”, vagy 

összefüggés van közöttük? (3-4. versszak) 
3. A nemzeti nyomor és az „éj nagy odva” között mi a kapcsolat? Miként kapcsolható össze ez a két fogalom az 

emberek szabadságával? (4. versszak) 
4. Mi alól kellene felszabadulni? (6. versszak) 
5. Milyen kapcsolat van „a hozzáértő dolgozók” és a „törvényhozók” között? Miként volt ez a mű keletkezésének 

idején? Hogyan következik ebből „szép fajunk elpusztulása”? (7-8. versszak) 
6. Mekkora a munkabér és miért akkora? Miért van szüksége fröccsre? (17. versszak) 
7. A szövőlány bére miért akkora? Miért fontos a cukros étel? Mit jelképez? (19. versszak) 
8. Értelmezzétek a versben szereplő fogalmakat! Mi a fortélyos félelem és a mi a csalóka remény? Ki a hibás 

azért, hogy a parasztnak nincs joga: a paraszt vagy az úr? (21-24. versszak) 
9. Mit nem szabad a költőnek és miért nem? (26. versszak)  
10. Miért fejeződik be azzal a költemény, hogy Magyarország ne legyen német gyarmat? (A vers 1937-ben szüle-

tett! Mi történt a következő években?) (28. versszak) Ki a felelős azért, ha gyarmat lenne?  
 

4. témakör: Az állam gazdasági gyakorlata, eszköztára – monetáris és fiskális politika, valamint egyéb 
szabályozói tevékenysége 

 
a) Versenyhatósági modellezés 

 
cél: a döntéshozatal fejlesztése és a felelősségi körök megvilágítása 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 30-45 perc (lehetséges megosztva két órán, illetve, otthoni munkával) 
 
Az osztályközösség 3-5 fős csoportokban dolgozik a versenyhatósági modellezés során. Projektmunkájuk témája 
legyen a hétköznapi életükből való, ami érintő őket. Átláthatják a folyamatokat és elérik a szereplőket. 
 
Feladatuk elsőként, hogy olyan lépéssort dolgozzanak ki, amellyel szerintük a legjobban megvalósítható a kitűzött cél. 
(Ez lehet például: Az iskolai büfében igazságos legyen a termékek ára.) Ennek határideje lehet a következő óra is, de 
javasolt az órán, tanári jelenlét mellett elkészíteniük a tervet. A modellezés második szakaszában konkrét megoldási 
javaslatot kell tenniük a cél elérésére. Itt általában egy hetes határidőt érdemes adni. 
 
A versenyhatósági modellezés felosztása: 

1. Miután megkapják a csoportok a témát (több eltérő témát is meg lehet adni az osztályon belül) a feladatuk, 
hogy programpontokat készítsenek. 

a) Ebben a szakaszban a Tanár kiemelt feladata, hogy az olyan kényes szavak kibontásában segítse a 
diákokat, mint esetünkben az igazságosság. 

b) Például ha egy csoport önmaga akarná meghatározni az igazságos árat, azzal mások számára te-
remthet igazságtalan helyzetet. A diákokat rá kell vezetni, hogy miként tudnak olyan árat meghatá-
rozni, ami már nem csak számukra tűnik igazságosnak. 

c) Itt a szempontok kidolgozása (a többségnek, a lányoknak/fiúknak, a termék jelenlegi vásárlóinak stb. 
akarnak-e kedvezni) és csoporton belüli ütköztetése a cél, ezért erre bőségesen kell időt hagyni.  

2. A csoporton belüli konszenzus rendszerint adatgyűjtéshez, akár iskolán belüli kérdőívezéshez vezet. Így kap-
hatják meg az igazságosnak vélt árat. 

3. Ha a tényleges ár eltér az igazságosnak találttól, a projektmunka elkészítésének utolsó fázisa, annak megfo-
galmazása, hogy hol, kinél és milyen eszközökkel lehetne az új árnak érvényt szerezni. Igazságos lenne-e a 
beavatkozás, például a büféssel szemben? 

4. A téma megközelítését, az adatgyűjtés módszertanát, és a javasolt konkrét lépéseket 5 perces kiselőadásban 
prezentálják a diákok. 

 
 



A versenyhatósági modellezés értékelése: 
Az osztályközösséggel közösen zajlik. A Tanár feladata, hogy a felmerülő, illetve a projektmunkák mögött meghúzódó 
esetleges ellentmondásokra felhívja a figyelmet. 
 

6. témakör: Az államháztartás rendszere és a központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és 
kiadásai 

 
a) Óz allegória 

 
cél: a széleskörű ismeretek összekapcsolása 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 20-45 perc (ebből a prezentáció: 10 perc, a többi a téma közös tárgyalása) 
 
Prezentációs feladatként érdemes elkezdeni a közgazdaságtan egyik híres allegóriájának tárgyalását. A 4-5 fős cso-
port a könyv tartalmát ismertesse először, majd a könyv születése korának gazdaságpolitikai viszonyait, elsősorban 
az arany- és ezüstpénz fogalmaira fókuszálva, illetve az arany- és ezüstbányák Amerikában való elhelyezkedésére. A 
következő blokkban mutassák be a könyvbe felmerülő szimbólumokat a bádogembertől, a sárga köves úton keresztül 
Smaragdvárosig és az Óz szó angol jelentéséig. A gyűjtőmunkához támpont lehet a Wikipedia vonatkozó szócikke 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Political_interpretations_of_The_Wonderful_Wizard_of_Oz), illetve az Independent írása 
is (http://www.independent.org/publications/tir/article.asp?a=504). 
 
Mennyiben feleltethetőek meg a szereplők az államháztartás szereplőinek? Ma kik mennének együtt az úton? Mit 
jelképezne ma az út? Kiket kellene legyőzniük útjuk során a főhősöknek? Kit találnának a varázsló szerepében? Hova 
vezetne az útjuk? – A csoport kreativitásától függően jelenetírással és annak előadásával folytatható a téma kibontá-
sa.  
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Political_interpretations_of_The_Wonderful_Wizard_of_Oz
http://www.independent.org/publications/tir/article.asp?a=504


D. Ismeretek rendezése, összefoglalás 
 

7. témakör: A világgazdasági beágyazottság szerepe 
 
A globalizációs és makroökonómiai összefüggésekből következik az ország gazdasági mozgástere, amin belül már 
maga alakíthatja ki fenntartható működését. Az ágazati rendszernek tehát az ország erőforrásain túl illeszkednie kell a 
munkamegosztás (dinamikusan változó) nemzetközi rendjéhez is, hogy biztosítsa versenyképességét – ez jelenti az 
átvezetést a záró témakörre, a gazdaság ágazati rendszerére. 
 

a) Reszinkron 
 
cél: a gazdaságpolitikai célok és eszközök összehangolása 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: laptop, projektor (hang nem kell) 
időigény: 20-45 perc 
 
A diákokat 3-5 fős csoportokba osztjuk. Feladatuk, hogy egy közismert (tudományos, történelmi, kulturális, szórakoz-
tató) videó jelenetét reszinkronizálják. 
 
A szöveg témáját, környezetét és a várt hatást is előre meg kell adnia a Tanárnak. Íme néhány példa, melyeket szinte 
bármilyen kombinációban ki lehet osztani a diákoknak – az egyes sorok nem jelentenek hozzárendelést:  
 

Téma 
Környezet, vagy 

stílus 
Hatás 

a miniszterelnök adóemelést akar vég-
rehajtani és ehhez szeretne támogató-

kat szerezni 
állásinterjú 

fellépésének erejével, lendületé-
vel, a tartalmi hiányosságok elle-

nére nyeri meg hallgatóságát 
egyeduralomra tör és ehhez az aláza-

tosság látszatát próbálja kelteni 
választási beszéd 

végig ellentét feszül a hallgatóság 
és a beszélő között 

egy cégvezető a hibáját számon kérő 
bizottság előtt a vádakat viccel próbálja 

meg elütni 
maffia 

a hallgatóságot a végére sikerül 
meggyőznie a beszélőnek 

korrupciós együttműködésre akarja 
rávenni a közönségét 

érettségi vizsga 
a hallgatóság ellenállása a végére 

megtöri a beszélőt 
valótlan hírek révén hisztériakeltéssel 

próbál támogatottságot szerezni 
bírósági tárgyalás 

az őszinteségével ér el lehengerlő 
hatást 

a kiesés szélén álló csapat edzője hosz-
szú vereségszéria után pénzt kér a 
tulajdonosoktól játékosvásárlásra 

pökhendi, kioktató 
a hallgatóság rá se hederít az 

elején 

üzleti riválisaival, külföldi partnereivel 
való végső leszámoláshoz keres támo-

gatókat 

álszerény, hatásva-
dász 

végig egyetértés van a hallgató-
ság és a beszélő között 

nem készült a dolgozatra, de minden-
képpen kell neki a jó jegy 

szakértő a végső vereség beismerése 

 
Elsőként meg kell írniuk a szöveget, amit aztán videóhoz társítanak. A hangfelvételt akár el is készíthetik és azt kö-
vetkező órán le lehet játszani, de az is lehetséges, hogy a videót hang nélkül kivetítik, miközben az osztály előtt, felol-
vassák, eljátsszák a megírt beszédet. Ekkor az osztály is eljátszhatja a videóban szereplő, vagy a feladatban leírt 
reakciókat. A cél, hogy hihetően, a tanultakat az érvelésben felhasználva valósítsák meg a megadott feladatot. 
 
Néhány javaslat, hogy milyen videókat érdemes használni a feladat során. A videóknak nem a klasszikussága, hanem 
a diákok körében való közismertsége az elsődleges szempont. 
 

 Barack Obama elnök 2012-es beszéde, https://www.youtube.com/watch?v=LBSUTPftN9E 

 Michael Douglas beszéde a 2013-as Emmy-díjátadón https://www.youtube.com/watch?v=8LhUN4f6ioE 

 Csillagok háborúja: Galaktikus Birodalom, https://www.youtube.com/watch?v=F6zSmtxzwjM  

 Gandhi beszéde tolmáccsal, https://www.youtube.com/watch?v=RlJ00KvsHuQ 

 A gyűrűk ura: https://www.youtube.com/watch?v=EXGUNvIFTQw 

 A Rettenthetetlen (stirlingi beszéd), https://www.youtube.com/watch?v=A74BUGZSVag 
  



E. Ellenőrzés, értékelés 
 

a) Iskolahíradó 
 
cél: a mérlegelési szempontok értékelésén keresztül az eddig tanultak elmélyítése, ellenőrzése 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: laptop, projektor 
időigény: 45 perc 
 
A diákok feladata, hogy 3-5 fős csoportban dolgozva forgassanak osztály-, vagy iskolahíradót. A feldolgozott témák 
között csak az elmúlt egy hónap eseményei szerepelhetnek. A diákok feladata, beosztani, hogy milyen témákkal 
(közéleti, szórakoztató, sporttal, kultúrával kapcsolatos hírek) és milyen hosszúságban kívánnak foglalkozni. Ha van 
rá lehetőség, az egyes spotokat össze is szerkeszthetik, de külön-külön is feltölthetik egy videómegosztó oldalra. A 
Tanárnak végül már csak a linkeket küldik el. 
A felvezetőben indokolják meg a tartalomválasztást és a spotok sorrendjét is. 
 
A bemutatók után a közös értékelésben a legfőbb szempont a témák kiválasztása, sorba rendezése és tálalása körüli 
döntések megbeszélése. 
  



V. A gazdaság ágazati rendszere 
 

A kerettanterv szerint a téma feldolgozásához rendelkezésre álló óraszám: 28 óra 
 

A. Motiválás 
 

1. témakör: A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 
 
Az ágazat egy meghatározott társadalmi szükséglet és az azt kielégítő termék vagy termékcsoport együttese. Az ága-
zatban termelők és fogyasztók a közjót alkalmazzák egy meghatározott területen, munkamegosztási ágban. A gazda-
ságpolitikai irányítás része az egyes ágazatokra vonatkozó gazdaságpolitikai döntések, az ágazati politika. 
 

a) Korrigáló 
 

cél: a szaknyelvi pontosság fejlesztése 
szervezési mód: egyéni munka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 10 perc 

 
A diákok egyénileg próbálják meg a témakörhöz kapcsolódó definíciókat kijavítani. Az eredményeket frontális munka 
keretében összesítik. 
 

 A szakmák és tevékenységek alapján munkaköröket különböztetünk meg, az ezeken belüli tranzakciók rész-
piacokat alkotnak. (ágazatokat) 

 Az ágazat egy meghatározott egyéni szükséglet és az azt kielégítő termék vagy termékcsoport együttese. 
(társadalmi) 

 Smith álláspontja szerint az az ágazat segíti jobban a fejlődést, amelyikben a munkamegosztás nehezen ki-
terjeszthető. (könnyebben) 

 Az emberiség elsőként az ipari termeléssel próbálta ellátni magát a szükséges javakkal, ezért ezt első szek-
tornak hívjuk. (mezőgazdasággal) 

 Az Európai Unióban nem kap kiemelt figyelmet az egyes ágazatok támogatása. (kiemelt figyelmet kap) 
 

B. Új ismeretek szerzése 
 

2. témakör: Gazdasági ágak, ágazatok és teljesítményük mérhetősége 
 
A XX. századtól kezdődően a szolgáltatás ágazata hordozza a fejlődést. A szolgáltatás esetén nem anyagi jószágban 
testesül meg a szükséglet kielégítése, hanem a termelő és a fogyasztó kapcsolatában. A fogyasztónak nem egy adott 
termékre van szüksége, hanem együttműködést, információt vagy tudást vár a termelőtől. 
 
A XX. és a XXI. században az ágazatok fontossági sorrendjében első a szolgáltatás, ezt követi az ipar és végül a 
mezőgazdaság. A szolgáltatás vezető szerepével nem szűnik meg a másik két ágazat, csak egyre nagyobb hangsúlyt 
kap bennük a szolgáltatás jellegű tevékenység. 
 

a) Taggelő 
 
cél: lényeglátás fejlesztése, újságolvasás ösztönzése 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 20 perc 
 
A diákok 3-5 fős csoportban dolgoznak. A Tanártól rövid, egy oldalas cikkeket kapnak. A feladatuk, hogy javaslatot 
tegyenek, melyik 3-5 kulcsszót (tag) használja az újság szerkesztősége az online megjelentetés azonosítására. A 
tanár olyan cikkeket válasszon, melyek egymáshoz lazán kapcsolódnak, de nem tökéletesen ugyanarról a témáról 
szólnak. A tagekre vonatkozó javaslatok összesítése nyomán készítsenek listát a leggyakrabban előforduló tagekről.  
 
A cikkek közös böngészése (több munkaállomásként a teremben elszórva valamennyien átnézhetik a másik csopor-
tok szövegeit is) után javaslatot tehetnek egyes tagek lecserélésére, hogy konzekvensebb legyen a tagek listája. A 
változtatások után hogyan változott a lista? 
 
 
 
 
 
 



Növekedés Fejlődés

3. témakör: Jóléti mutatók, a gazdaságstatisztika alapjai 
 

a) Jóllét 
 
cél: a szűken értelmezett gazdasági termelés és a közjó elválasztása 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 20-30 perc 
 
A diákok 3 fős csoportban dolgozva valamennyien fogalmazzák meg, hogy a múlt héten hogy érezték magukat – ezt 
tízes skálán állapítsák meg. Majd pedig vegyék számba, hogy milyen hatásoknak volt köszönhető mindez: mit fo-
gyasztottak, mit nélkülöztek, mennyi erőfeszítést igényelt tőlük az a hét és milyen típusú sikereket hozott – az alvással 
töltött órák számától a lyukasórákon keresztül a focipályán lőtt gólokig minden szerepelhet ezen a listán, de bármi is 
kerül föl rá, találjanak olyan mértékegységet hozzá, amivel számszerűsíthetővé válik az adott tényezőből való része-
sedés/fogyasztás. Ezeket az elemeket egymáshoz viszonyítva alkossák meg saját jóléti mutatójukat. Igyekezzenek 
pontosan eljárni és teszteljék valamennyiükön – rendezzék egyenletbe a jólétüket befolyásoló tényezőket és helyette-
sítsék be az egyéni fogyasztásaikat, ahogyan azt a GDP kiszámolásakor tesszük. Ha az így kapott egyenletek épp azt 
a sorrendet adják, mint amit a kezdeti tízes skálán való becsléskor kaptak, akkor helyesen jártak el. Addig módosítsák 
a közelítésüket, amíg el nem érik ezt az eredményt. 

 
4. témakör: Gazdasági növekedés és fenntarthatóság 

 
a) Szentes 

 
cél: a fejlődés és a növekedés elválasztása egymástól 
szervezési mód: frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 20 perc 

 
„A fejlődés csakis egy olyan előrehaladó folyamatként értelmezhető, amely kiterjed a társadalmi lét minden fontos 
szférájára, és amelyben részt vehet és eredményeinek részese lehet az adott ország, illetve a világ egész társadal-
ma.” / Szentes Tamás (2011): Fejlődésgazdaságtan, Akadémia Kiadó, 476. oldal 
 
A fenti idézetből kiindulva közösen fejtsék meg, hogy miért kell a fejlődéshez, hogy egy folyamat kiterjedjen a társada-
lom szélesebb rétegeire? Ha nem terjed ki, miért nem beszélhetünk fejlődésről? Lehet-e a fejlődés nem előre haladó 
folyamat? A közös beszélgetésben a tanár segítségével állítsák szembe a fejlődést a növekedés fogalmával majd 4-5 
fős csoportokban gyűjtsenek olyan személyes és általános változási folyamatokat, amelyeket a fejlődés, illetve a nö-
vekedés csoportjába osztanak. Van-e metszete a két halmaznak? Az osztály kreativitásától függően egy előre elké-
szített fogalomlistával lehet segíteni a munkájukat, amihez támpontként szolgálhat az alábbi felsorolás. 
 
  



C. Alkalmazás, gyakorlás probléma megoldás 
 

2. témakör: Gazdasági ágak, ágazatok és teljesítményük mérhetősége 
 

a) Mértekezlet 
 
cél: az ágazatok mérhetőségének vizsgálata 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 25 perc + otthoni munka 
 
A „Mértekezlet” előkészítése: Az osztály tanulóit 3-5 fős csoportokba osztjuk. Ebben az esetben nem kell törekedni 
a véletlenszerű összetételre, a megoldást segítheti a tagok közti jó kapcsolat.  
 
A „Mértekezlet” lefolyása: 
 

1. A csoporttagok gyűjtsék össze, hogy a közelmúltban a családjaik milyen javítási, szerelési, szolgáltatási tevé-
kenységeket vettek igénybe (ide tartozik a gázszerelő, a taxis, de a színházlátogatás is). A listáról közösen 
válasszák ki azt, amelyikből a legtöbb családnak van élménye. Az is jó, ha a diáknak is van személyes ta-
pasztalata róla, de az is elég, ha csak a szülőknek. 
 

2. A tevékenységi kör megválasztása után alkossanak egy olyan táblázatot, aminek a soraiban az eredményes-
sége elemzésére való szempontokat gyűjtik össze. Itt általános és specifikus tényezőket is soroljanak föl. Az 
oszlopokban a családjaik által adott pontszámok szerepelnek. Mindannyian otthon töltsék ki a szüleik segít-
ségével a táblázatot.  
 
Elsőként az utolsó előtti sorra kérdezzenek rá: összességében hány százalékban voltak megelégedve a mun-
kával. Ezután töltsék ki az oszlop valamennyi sorát: az egyes tételekkel mennyire voltak megelégedve tízes 
skálán. Az így kapott értékeket adják össze, majd számolják ki a pontozás szerinti átlagértékelését a tevé-
kenységnek és azt is írják a táblázatba. 

 

Értékelési szempontok 1. család 2. család 3. család 4. család 5. család 

Pontosság      

Tartósság      

Gyorsaság      

      

stb.      

      

      

Összes pontszám      

Az összes pontszám 
osztva az összes meg-
szerezhető ponttal (%) 

     

A család átfogó értéke-
lése (%) 

     

Különbség      

 
3. Hasonlítsák össze a két százalékos értéket és a legalsó sorban adják meg a különbséget. A család segítsé-

gével gyűjtsék össze, hogy milyen egyéb szempontok voltak még fontosak, amelyek kimaradtak a táblázatból. 
Majd csoporttársaik tapasztalataival is vessék össze az eredményeiket.  

 
3. témakör: Jóléti mutatók, a gazdaságstatisztika alapjai 

 
a) Nemzeti boldogulás 

 
cél: a jólét és a jóllét fogalmainak mérlegelése 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: csoportonként 3-5 perc 
 
Otthoni kutatómunkaként a diákok egy-egy kis csoportja járjon utána, hogy  

1. Milyen kritikákkal illetik az SNA-családba tartozó mérőszámokat! 
2. Mit és hogyan mér a HDI mutatószám? 
3. Mit és hogyan mér a GNH (Bruttó nemzeti boldogság) mutatószám? 
4. Mit és hogyan mér az ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare) mutatószám? 
5. Mit és hogyan mér a GPI (Genuine Progress Indicator) mutatószám? 



6. Mit és hogyan mér a SNI (Sustainable National Income) mutatószám? 
 
Pár perces előadásaikkal tárják az osztályközösség elé az egyes koncepciókat, majd szavazással válasszanak egyet 
a fentiek közül, vagy állítsák össze azt a kevert szempontrendszert, amit leginkább a magukénak éreznek. 

 
4. témakör: Gazdasági növekedés és fenntarthatóság 

 
Az elmúlt húsz év húzóágazata az információs technika volt. Az internet, a mobiltelefon fogyasztása és termelése 
olyan fejlett együttműködési rendszert, termelési és fogyasztási kultúrát jelenített meg, amely minden ágazat számára 
mércét hordozott. Nem szűntek meg a pékek vagy a kőművesek, de az információs technikát ők is elkezdték alkal-
mazni – ez vált a termelékenység növelésének legfőbb eszközévé. Az információs technika húzóágazat jellege szűnt 
meg a 2008-as gazdasági válsággal. Ez érzékelhető lehet azon is, ahogy a különböző generációk más funkciókra és 
más motivációval használják a technikát. Ennek, valamint a korszakhatárnak a bemutatására használjuk az alábbi 
feladatot. 
 

a) App-család 
 
cél: a különböző nézőpontok szerepe a piaci kimenetel és a gazdaságpolitikai tervezés szempontjából 
szervezési mód: egyéni munka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 15 perc 
 
Gyűjts össze 10 szempontot, ismérvet, amit figyelembe kell venni egy mobiltelefon megvásárlásakor. Számozással 
jelöld, hogy melyik a legfontosabb számodra (ezt 1-essel jelöld) és melyik a legkevésbé (ennek 10-est adj). Kérd meg 
a szüleidet, hogy állítsanak fel ők is egy rangsort - a szempontok listáját is kiegészíthetik tetszés szerint. Vesd össze a 
két listát és hasonlítsd össze az osztálytársadéival is. Mi az oka a hasonlóságoknak és a különbségeknek? 
 

 Ismérv Szülői súlyozás Diák súlyozása 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 
D. Ismeretek rendezése, összefoglalás 

 
a) Pólótrend 

 
cél: a politikához való viszony és a közösségi szellem erejének tárgyalása 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: 20 perc 
 
A diákok 4-5 fős csoportokban készítsenek tervet egy gazdaságpolitikai vonatkozású póló dizájnjára. Milyen arcképe-
ket, szituációkat, szlogeneket raknának rá, hogy a legtöbben megvegyék? Miért van az, hogy az Európai Unió vezető-
jének arcképével dekorált póló nem számít trendinek egy pénteki buliban, de például Obama arcképével ez gyakran 
előfordul és nem csak az eltökélt választói körében? Az elkészült modellekről szavazzanak a diákok. Melyiket vásá-
rolnák meg? A legnépszerűbb összeállítások mivel tudták megszólítani a nagy közönséget? 
 

E. Ellenőrzés, értékelés 
 
A XXI. századi technológia révén a diák ma egy okostelefon és az internet révén hamarabb tud megválaszolni bizo-
nyos kérdéseket, mint az a szakértő, vagy tanár, aki a válaszadáshoz több lehetséges utat is végiggondol. Az okos 
eszközöknek köszönhetően ma bármelyik diák gyorsabban, pontosabban jut birtokába az adatoknak, mint a tanára, 
ráadásul az oktató felkészültsége az információ mennyisége terén sem veheti föl a versenyt az internettel. A technika 



robbanásszerű fejlődése a történelemben soha ennyire gyorsan nem alakította át ilyen mértékben a tudás és a gon-
dolkozás szerepét. Csupán adatokat az oktatás középpontjába állítani, elmaradott, káros és hiteltelen megoldás.  
 

a) Fordított nap 
 
cél: a tudás és az információ közti hierarchia megvilágítása 
szervezési mód: csoportmunka és frontális munka 
eszközigény: - 
időigény: csoportonként 2 perces prezentáció, majd a közös összegzés kb. 10-15 perc 
 
A fiktív helyzet a gimnáziumok közgazdaságtan tanárainak éves ülése Budapesti Corvinus Egyetemen. A diákok 4-5 
fős csoportjainak olyan 2 perces prezentációkat kell összeállítaniuk valamennyi résztvevő számára, melyben a tárgy 
oktatási módszertanának fejlesztésére tesznek javaslatot.  
 
A munkájukat a tanár az alábbi szempontokkal segítheti: Hogyan hat a technikai haladás az oktatásbeli munkameg-
osztásra? Milyen jellegű tudást sajátíthat el egy XXI. századi diák a tanárától? Miben különbözik ez a korábbi, például 
a XX. század első felében általános munkamegosztástól? A fejlődés az információ tulajdonlásának új struktúráját 
eredményezi (például: amit a tanár fel tud eleveníteni tanulmányaiból, azt gyakran egy fiatal diák is gyorsan megtalál-
hatja az interneten). Szerinted milyen tudásnak van birtokában a diák és egy szakértő napjainkban? Hogyan változott 
ez a korábbiakhoz képest? 
  



Függelék 

 
A tanítási-tanulási folyamat tervezése többlépcsős folyamat.  Alapvetően egy jövőorientált tevékenység, amely során 
a képzési- és kimeneti követelményeket (amelyek mint kívánt tanulási eredmények jelennek meg) és az ezzel össz-
hangban lévő célokat alapul véve határozzuk meg a MIT, KINEK, MIÉRT és HOGYAN kérdésekre adandó válaszokat 
a tervezés időtartamára vonatkozóan. Ennek során meghatározzuk a célokat, feltárjuk a célok megvalósításához ve-
zető alternatív utakat, a szükséges eszközöket, módszereket és ezek hatékony integrálási lehetőségét a tanulási-
tanítási folyamatban. 
 
Módszertani füzetünkben két tematikus tervet és öt óratervet mutatunk be. 
 
A tematikus tervek a következő két fejezetből készültek: 
 

II. fejezet: Fogyasztói magatartás és kereslet  
IV. fejezet: Vállalati magatartás és kínálat 

 
A következő órákra készültek óratervek: 
 
 II. fejezetből:  

2. óra: A piac fogalma, piaci szereplők jellemzői 
4. óra: Piaci egyensúly 

 
III. fejezetből: 

1. óra: A témakör bevezetése, motiválás 
2. óra: A vállalat fogalma, környezete, piaci kapcsolatok, formái 
14. óra: A tökéletes verseny és a tiszta monopólium összehasonlítása 

 



Tematikus terv: Fogyasztói magatartás, kereslet 
 

óra Tanóra témája 
Didaktikai 

feladat 

Alapvető fogal-
mak, összefüggé-

sek 

Tanulói tevé-
kenység-formák 

Eszközigény Módszerbankból Koncentráció IKT eszközök 

1. 
A témakör be-

vezetése 

diagnosztizá-
lás, 

motiválás 

piac 
piaci szereplők, 

eladók, vevők, ár 

egyéni munka 
frontális munka 

eladói és vevői 
kártyák, ered-
ménylap, tábla 

Búza piaci játék 

Tantárgyon 
belül: gazdasági 
körforgás, gaz-
dasági szerep-

lők 

 

2. 
A piac fogalma, 
piaci szereplők 

új ismeretek 
feldolgozása 

piac, árupiac, ter-
melési tényezők 
piaca, fogyasztó, 

termelő, 
lokális és globális 

piac 

csoportalakítás 
egyéni és cso-

portmunka 
frontális munka 

képek a piacról, 
gyurmaragasztó, 

tablet/okostelefon, 
filctoll, csomago-

lópapír 
feladatlap 

Képmontázs a piac-
ról 

Gondolattérkép 
a piacról 

Hf: karikatúrák 
gyűjtése a piacról 

Történelem: a 
piac kialakulása, 

fejlődése 
Tantárgyon 
belüli: előző 

témakör 

gondolattérképhez 
coggle.it 

3. 

Keresletet és 
kínálatot meg-

határozó ténye-
zők, keresleti és 

kínálati függ-
vény 

új ismeretek 
feldolgozása 

kereslet, kínálat, 
keresleti függvény, 
kínálati függvény, 

ár, nominál- és 
reáljövedelem 

frontális munka 
egyéni munka és 
csoport munka 
egyéni munka 

feladatlap 
internetelérés 

Infó szőnyeg 
Hf: szófelhő készí-
tése, kulcsszavak 

megtalálása 

matematika: 
függvény mere-
deksége, ten-
gelymetszet 

PowerPoint vagy 
prezi.com 

házi feladathoz: 
worditout.com/word

-cloud 

4. Piaci egyensúly, 
új ismeretek 
feldolgozása 

Marshall-kereszt, 
egyensúlyi ár, fo-

gyasztói és termelői 
többlet, 

frontális munka 
óra végi össze-

foglalásnál egyéni 
munka 

geometriai és 
számítási felada-

tok 
vetítő, 

tablet/okostelefon 

Hf: egy kiválasztott 
kulcsszóból wiki 

szócikk készítése 

matematika: 
egyenletrend-

szer megoldása, 
területszámítás 

PowerPo-
int/prezi.com 

összefoglaláshoz: 
kahoot.it 

5. 

A keresletet és 
kínálatot meg-

határozó ténye-
zők változásá-

nak hatása 

gyakorlás, 
rendszerezés 

holtteher-
veszteség, adó, 

támogatás, adago-
lás 

frontális munka 
egyéni munka 
csoportmunka 

gyakorló feladatok 
újságcikkek + 
feladatlapok 

Újságcikkek feldol-
gozása 

Hf. Szókereső ké-
szítése a piacról 

tanult fogalmak és 
összefüggések 

felhasználásával 
Projektfeladatok 
kiadása egy-egy 

részpiacról 

magyar nyelv- 
és irodalom: 
szövegértés, 

lényegkiemelés 
matematika: 

függvény 
metszéspontjá-
nak meghatáro-

zása terület-
számítás 

PowerPoint  
animációs megol-

dásokkal 
sfotschools.com/lan

guage arts/word 
search maker 

6. 

Keresleti oldal: 
Fogyasztó ma-
gatartása, dön-

tése 

új ismeretek 
feldolgozása 

preferencia, hasz-
nosság, optimális 

fogyasztási szerke-
zet, 

fogyasztó racionali-
tása 

egyéni, csoport és 
frontális munka 

internetelérés, 
tablet/okostelefon 
csomagolópapír, 

filctoll 
csomagolópapír, 

filctollak 
vetítő 

Gyűjtsünk informá-
ciókat a magyar 

fogyasztókról és a 
fogyasztói döntést 
meghatározó té-

nyezőkről! 
Az összegyűlt in-
formációk alapján 

Tantárgyon 
belüli: előző 

tematikus egy-
ség 

Történelem: 
a szükségletek 

és a fogyasztás, 
fogyasztási le-

ksh.hu 
google.hu 

http://www.coggle.it/
http://worditout.com/word-cloud
http://worditout.com/word-cloud
http://kahoot.it/
http://sfotschools.com/language
http://sfotschools.com/language
http://www.ksh.hu/


Pókhálóelemzés 
készítése 

Szerepjáték – 
négytagú család - 

döntés 

hetőségek vál-
tozása, társa-

dalmi, kulturális 
tényezők hatása 

7. 

Hasznossági 
függvény, kö-
zömbösségi 

görbe 

új ismeretek 
feldolgozása 

Gossen I. törvénye, 
közömbösségi gör-
be, helyettesítési 

ráta 

egyéni és csoport 
munka, majd a 
frontális munka 
egyéni munka 

Puzzle a fogyasz-
tásról, fogyasztói 
kosárról, internet-

elérés, 
tablet/okostelefon
képek a szükség-
letekről, kancsó 

víz, poharak, táb-
lázat, különböző 
összetételű fo-

gyasztói kosarak 

Információs sarok 
HF: közömbösségi 
térkép készítése 
újságcikk alapján 

matematika: 
függvény és 

meredeksége 

gondolattérképhez: 
coggle.it 

szófelhő készítésé-
hez: 

tagxedo.com 
Hf-hoz: 

in-
dex.hu/gazdasag/2

015/02/10/ikea 
interju/ 

8. 
A fogyasztói 

döntést korláto-
zó feltételek 

új ismeretek 
feldolgozása 

költségvetési egye-
nes 

egyéni és páros, 
majd csoport 

munka 
frontális munka 

Tankönyvi szö-
vegrész kijelölése 

számítási és 
geometriai felada-

tok 

Puskaírás 

matematika: 
tengelymetszet 

és függvény 
meredeksége 

magyar nyelv és 
irodalom: szö-
vegértés, lé-

nyegkiemelés 

PowerPoint  

9. Optimalizálás 
új ismeretek 
feldolgozása, 
rendszerezés 

érintési pont, opti-
mális fogyasztási 

szerkezet 

egyéni és frontális 
munka 

számítás és geo-
metriai feladatok 

feladatlap 
Brainstorming 

matematika és 
informatika 

PowerPoint  
óra végi 

összefoglaláshoz: 
kahoot.it 

10. 

A fogyasztó 
egyéni keresleti 
függvényének 

levezetése 

 
egyéni keresleti 

függvény 

frontális és cso-
portmunka 

Hf: páros és cso-
portmunka 

számítási és 
geometriai felada-

tok 

Hf. készítsünk ani-
mációt a piaci ke-
resleti függvény 

meghatározásáról 

tantárgyon belül: 
piaci keresleti 

függvény 
matematika: 
függvények 

PowerPoint  
animclass.ortg 

11. 
Feladatmegol-

dás 
gyakorlás, 

rendszerezés 
 

egyéni, csoport és 
frontális munka 

internetelérés, 
vetítő 

Gondolattérkép az 
árupiac keresleti 

oldaláról 
informatika coggle.it 

12. 
Piaci kereslet, a 

kereslet árru-
galmassága 

új ismeretek 
feldolgozása 

rugalmasság, 
árrugalmas termék, 
árrugalmatlan ter-
mék, egységnyi 
árrugalmasság 

egyéni és frontális 
munka 

feladatlapok 
internetelérés, 

vetítő 
 

Tantárgyon 
belüli: piaci ke-

reslet 
matematika: 
arány, száza-
lékszámítás 

PowerPoint  
óra végi összefog-

laláshoz: 
kahoot.it 

13. 
A kereslet ke-

reszt-
árrugalmassága 

új ismeretek 
feldolgozása 

helyettesítő-, ki-
egészítő és semle-
ges termékek, nor-

egyéni és frontális 
munka 

internetelérés, 
vetítő 

 
tantárgyon belü-
li: rugalmasság 

matematika: 

PowerPoint  
összefoglaláshoz: 

http://kahoot.it 

http://www.coggle.it/
http://www.tagxedo.com/
http://index.hu/gazdasag/2015/02/10/ikea%20interju/
http://index.hu/gazdasag/2015/02/10/ikea%20interju/
http://index.hu/gazdasag/2015/02/10/ikea%20interju/
http://index.hu/gazdasag/2015/02/10/ikea%20interju/
http://kahoot.it/
http://www.animclass.ortg/
http://www.coggle.it/
http://kahoot.it/
http://kahoot.it/


és 
jövedelemrugal-

massága 

mál- és inferior 
javak 

százalékszámí-
tás 

14. 
Feladatmegol-

dás 
gyakorlás, 

rendszerezés 
 

egyéni munka és 
csoportmunka 

feladatlapok és 
megoldásai 

Kérdések a kis-
előadáshoz 

Csoport-rally 
Tanulói kiselőadás 
a fenntartható fo-

gyasztásról 
(forrás: 

Hf: internet-rally 

 
jegyzetelő program, 

PowerPo-
int/Prezi.com 

15. 
Feladatmegol-

dás 
gyakorlás, 

rendszerzés 
 csoportmunka 

feladatlapok és 
megoldásai, 

menetlevél, állo-
mások jelzőtáblái 

Tanulóállomások   

16. 
Rendszerezés, 

ismétlés 
rendszerezés, 

ismétlés 
 

egyéni, csoport és 
frontális munka 

gyurmaragasztó, 
kártyák, filc 

Kvíz-mátrix 
Beszámoló a pro-
jektmunkák ered-

ményéről 

 
jegyzetelő program, 

PowerPo-
int/Prezi.com 

17. Összefoglalás összefoglalás  
egyéni és páros, 
frontális munka 

feladatlapok a 
különböző fel-
adattípusoknak 

megfelelően 

Kompetencia-
kereszt 

Beszámoló a pro-
jektmunkák ered-

ményéről 

 
jegyzetelő program, 

PowerPo-
int/Prezi.com 

18. 
Témazáró dol-

gozat 
  egyéni munka 

Feladatlapok a 
dolgozathoz 

   



ÓRATERV 
 

Témakör: Piac, fogyasztói magatartás 
A tanítási óra témája: A piac fogalma, piaci szereplők jellemzői 
Óraszám: a témakör 2. órája 
A tanítási óra elsődleges didaktikai feladata: új ismeretek feldolgozása 
Célkitűzés: Az előzetes tapasztalatok és ismeretek birtokában a piac és szereplőinek pontos definiá-
lása, a közöttük lévő kölcsönös gazdasági kapcsolatok kölcsönhatásának felismerése és megértése. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
A piaccal és a piaci szereplőkkel kapcsolatos stabil és pontos fogalomhasználat.  
Egyéni és csoportmunkában folytatott hatékony tanulás és időgazdálkodás 
Együttműködés és felelősség a végzett munkáért a csoportmunka során.  
Kommunikációs képességek fejlesztése.  
 
A tanítási óra tervezett menete 

1. Adminisztratív feladatok 2 perc 
2. Kapcsolatteremtés az előző órával: A búza piaci játék tapasztalatainak 

felidézése: eladói és vevői magatartást, döntéseket befolyásoló tényezők 
oktatási módszer: megbeszélés 3 perc 

3. Piac definiálása: Képmontázs 13 perc 
szervezési mód:  csoport munka, majd frontális munka 
első lépésben: csoportalakítás a piacról készített képrészletek alapján 
második lépésben: a csoportok válaszolnak a kiadott feladatlapon lévő kérdésekre 
harmadik lépésben: A csoportmunkák eredményeinek bemutatása és értékelése 
után a piac fogalmának közös kialakítása, rögzítése írásban  
oktatási módszer: megbeszélés 

4. Mikor alakult ki a piac a történelem során? Melyek a piac kialakulásának feltételei? 
oktatási módszer: magyarázat 5 perc 

5. Kölcsönös kapcsolatok a piaci szereplők és a főbb piacok között 
Gondolattérkép készítése: Milyen piacokkal találkozhatunk a gazdaságban? 
Szervezési mód: 
a) egyéni munka: piacfajták összegyűjtése 
b) csoportmunka: gondolattérkép összeállítása 
c) frontális munka: az egyes csoportok gondolattérképének bemutatása után 

az árupiac és a termelési tényezők piacának azonosítása, annak tudatosítása, hogy a 
gazdasági szereplők egyszer eladóként, egyszer vevőként jelennek meg a különböző pia-
cokon, s döntéseikkel befolyásolhatják más piaci szereplők döntéseit, főbb megállapítások 
rögzítése a füzetben 
Oktatási módszer: megbeszélés 20 perc 

6. Házi feladat 2 perc 
Oktatási módszer: megbeszélés 
Feladat: Karikatúrák gyűjtése a piacról, piaci szereplőkről. 
Megválaszolandó kérdések:  
a) Milyen jelenséget ábrázol a rajzoló? 
b) Mi a véleménye a rajzolónak az ábrázolt jelenségről? 
c) Milyen eszközökkel fejezi ezt ki? 
d) Véleményed szerint mi a kép mondanivalója? 
 

A kérdések felkerülnek az osztály internetes közösségi felületére. A tanulók megoldásaikat emailben 
küldik el a következő óra előtti nap este 10 óráig. 
(A következő évben ezek a karikatúrák felhasználhatók motivációhoz, a tanulói attitűdök formálásá-
hoz.) 
 
  



Keresletet 
meghatározó 

tényezők

Kínálatot 
meghatározó 

tényezők

ÓRATERV 
 

Témakör: Piac, fogyasztói magatartás 
A tanítási óra témája: Piaci egyensúly 
Óraszám: a témakör feldolgozásának 4. órája 
A tanítási óra elsődleges didaktikai feladata: új ismeretek feldolgozása 
Célkitűzés: A piac működési mechanizmusának megismerése egyszerű közgazdasági modell: a 
Marshall-kereszt felhasználásával. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
A piac működésének megértése, a változások hatásának értelmezése a keresletre, kínálatra és árra. 
Saját gondolatok kifejtése. 
Matematikai eszközrendszer hatékony felhasználása a piaci mechanizmus működésének közgazda-
sági modelljében.  
Digitális eszközhasználat. 
Kreatív feladatmegoldás fejlesztése 
Hatékony munkavégzés egyéni és csoportmunkában 
 
A tanítási óra tervezett menete 

1. Adminisztratív feladatok  2 perc 
2. Házi feladat megbeszélése 3 perc 

2-3 elkészült szófelhő kivetítése - kulcsfogalmak felsorolása 
Ezek közül a kereslet és a kínálat fogalmakat kiemelve egyéni munka keretében a tanulók a 
keresletet és a kínálatot meghatározó tényezőket halmazba rendszerezik az elmúlt órán elsa-
játított ismeretek alapján egy konkrét termék vagy szolgáltatás példáján keresztül: például félli-
teres dobozos Coca-cola 3-3 perc 

 
Feladat:  

a) az ismeretek önálló rendszerezése egyéni munka keretében 
b) A feladatra adott idő letelte után közösen, frontális munka keretében összegezünk, 

értékelünk. 
 

3. Új ismeretek feldolgozása: 10 perc 
 
Marshall-kereszt, piaci egyensúly, egyensúlyi ár és egyensúlyi mennyiség meghatározása, ke-
reslet-kínálat – ár által meghatározott piaci mechanizmus működése 
oktatási módszer: megbeszélés és szemléltetés PowerPointos animált vetítés 
 

4. Az új ismeretek alkalmazása a következő feladatban: 
4.1. Tegyük fel, hogy az iskola büféjébe a félliteres dobozos coca-cola iránti havi keresleti 

függvény: P=500-2Q és kínálati függvény: P= 50 +Q. 
a) Ábrázold a két függvényt egy koordináta – rendszerbe! 
b) Értelmezzük a metszéspont közgazdasági jelentését! 
 
Szervezési mód: 
ábrázolás a füzetben - egyéni munka 5 perc 
értelmezés és az egyensúlyi pont definiálása - frontális munka 3 perc 



 
4.2. Túlkereslet és túlkínálat értelmezése a feladat alapján - a várható ármozgások 
Következtetés levonása: piaci mechanizmus általános jellemzése 
Egyéni és piaci fogyasztói és termelői többlet értelmezése a példa alapján frontális és egyéni 
munka  

 szervezési mód:  
számítások – egyéni munka 
eredmények értékelése, következtetések megfogalmazása frontális munka keretében 

 oktatási módszer: megbeszélés 
 8 perc 

5. óra végi ismétlés - www.kahoo.it segítségével az alábbi kérdések alapján 6 perc 
Szervezési mód: egyéni munka 
 
Kérdések: 
1) Piaci egyensúlyról beszélünk, ha egy piacon  

a) ugyanannyi gazdasági szereplő jelenik meg eladóként, mint ahány vevőként 
b) ha a kereslet mennyisége és szerkezete megegyezik a kínálat mennyiségével és szer-

kezetével 
c) ha az állami megrendelés megegyezik a fogyasztók és a vállalatok keresletével 
d) ha a kialakuló piaci áron a kereslet határozza meg az eladásra kerülő áruk mennyiségét 

 
2) Túlkereslet alakul ki egy piacon, ha 

a) a piaci ár nagyobb, mint a piaci egyensúlyi ár 
b) a piaci ár kisebb, mint a piaci egyensúlyi ár 
c) a piaci ár éppen megegyezik a piaci egyensúlyi árra 
d) bármelyik előző válasz helyes lehet a kínálattól függően 

 
3) Egészségügyi kutatások megállapították, hogy a coca-cola 

fogyasztása kedvezőtlen élettani hatásokkal jár, ezért min-
den dobozra 50 Ft/db egészségügyi adót vet ki. Az alábbi 
ábra a coca-cola megadóztatásának hatását tükrözi. Mely 
terület jelöli a fogyasztói többlet változását? 

 
a) ABC pontok által határolt.  
b) BCDG pontok által határolt. 
c) ADG pontok által határolt. 
d) BCHG pontok által határolt.  
e) GDEF pontok által határolt. 

 
4) Mely terület jelöli az adózás miatt bekövetkező holtteher-veszteséget? 

 
a) ABC pontok által határolt.  
b) BCDG pontok által határolt. 
c) ADG pontok által határolt. 
d) BCHG pontok által határolt.  
e) GDEF pontok által határolt. 

 
6. Házi feladat 2 perc 

oktatási módszer: megbeszélés 
 

1) A mára készített szófelhőből egy kiválasztott kulcsszóból wiki szócikk készítése 
2) Két számítási feladat kijelölése a példatárból. 
A tanulók megoldásaikat emailben küldik el a következő óra előtti nap este 10 óráig. 

http://www.kahoo.it/


Tematikus terv: Vállalati magatartás 
 

óra Tanóra témája 
Didaktikai 
feladatok 

Alapfogalmak, 
alapvető 

összefüggése 

Tanulói 
munkaformák 

Eszközigény IKT eszköz 

1. 

A témakör bevezetése, a 
meglévő ismerete, ta-

pasztalatok feltárása, a 
témakör elhelyezése az 
előző tematikus egység-
gel összefüggésben és a 

tananyag egészében 

motiválás 
vállalat, termelés, munka-
megosztás, specializáció, 

racionalitás 

Termelési játék 
csoportmunka 
Elvárások fája: 

egyéni munka és 
csoportmunka 

a játék kellékei (pénz, papír, olló, 
körző, ceruza, termékminta) 

csomagolópapír, színes filctollak, 
kártyák, gyurmaragasztó 

 

2. 

A vállalat fogalma, piaci 
kapcsolatai, 

a vállalati döntéseket 
befolyásoló tényezők 

új ismeretek 
feldolgozása, 
alkalmazás 

profitmaximalizás 
a vállalat kínálati- és keresleti 

magatartása 
monopolhatalom 

árelfogadó és ármeghatározó 
magatartás 

egyéni-, csoport, majd 
frontális munka 

Gondolattérkép majd 
döntési torta készítése, 

csomagolópapír, színes filctollak, 
A4-es lap, gyurmaragasztó 

számítógép/okostelefon és internet 
tábla 

scrumblr.ca 
coggle.it. 

3-4. 
A vállalat termelésének 
technikai összefüggései 

új ismeretek 
feldolgozása, 
alkalmazás, 
gyakorlás 

technikai hatékonyság, ter-
melési függvény, határ- és 

átlagtermék 
csökkenő és növekvő hoza-

dék törvénye 

egyéni-, csoport és fron-
tális munka 

Hogyan készül? 
Szöveg puzzle 
Hf: Hanghiba 

youtube kisfilmek és a hozzá ki-
adott feladatlapok, 

filmrészlet, internet, kiválasztott 
szöveg szétvágva, feladatok 

projektor, diasor 

youtube.com/ 

5. A vállalat költségei 
új ismeretek 
feldolgozása, 
alkalmazás 

gazdasági és számviteli költ-
ségek, profit 

költség, kiadás, ráfordítás, 
rövid és hosszú-távú költsé-

gek 

páros munka 
A+B 

egyéni munka 
szókereső 

a korábban felhasznált kisfilmek 
feladatlap 

a példatárból kijelölt 
feladattok 

internet, számítógép/okostelefon 
projektor, diasor 

PowerPoint  
youtube.com/ 

sfotschools.com/lang
uage  

arts/word search 
maker 

6. Költség-függvények 
új ismeretek 
feldolgozása, 
alkalmazás 

költség-függvény, határkölt-
ség függvény, 

átlagköltség függvények és a 
határköltség függvény össze-

függése 

egyéni és páros munka 
frontális munka 

tábla, színes kréta 
projektor, diasor 
kiadott feladatlap 

PowerPoint  

7. Gyakorló feladatok 
gyakorlás, 

alkalmazás, 
a különböző költségfüggvé-
nyek közötti összefüggések 

egyéni munka 
Feladatrally (termelés-
hez és költségekhez) 

páros és csoportmunka 

példatár, tábla, színes kréta, 
kiadott feladatlapok, a feladatlapok 

megoldása 
 

projektor, kivetített megoldások 

PowerPoint  

8. 
Termelési és költségfügg-

vények összefüggése 

rendszerezés 
gyakorlás, 
alkalmazás 

nevezetes pontok összefüg-
gései 

páros és frontális munka 
kiadott feladatlap, A4-es lap, színes 

tollak 
projektor, diasor 

PowerPoint  

9. 
A vállalatok kínálati maga-

tartása 

új ismeretek 
feldolgozása, 
alkalmazás 

profitmaximalizálás feltétele 
egyéni, csoport és fron-

tális munka 
Internet – tudástár 

internet, számítógép 
tábla, kréta (toll) 
projektor, diasor 

internetes kereső 
programok 

 

http://www.scrumblr.ca/
http://www.coggle.it/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
http://sfotschools.com/language
http://sfotschools.com/language


Ötlet-mix 

10. 

Nevezetes pontok, 
kínálatai függvény meg-
határozása árelfogadás 

esetén 

új ismeretek 
feldolgozása, 
alkalmazása 
és rendsze-

rezése 

fedezeti és üzemszüneti 
pontok 

vállalati kínálati függvény 

egyéni és csoportmun-
ka, majd frontális munka 

egyéni feladatlapok a csoport tagja-
inak 

csomagolópapír, színes filctollak 

PowerPoint  
 

skandomata 

11-
12. 

Kínálati magatartás mo-
nopolhatalom mellett 

új ismeretek 
fedezeti és üzemszüneti 

állapot 
frontális munka 
egyéni munka 

projektor, diasor 
példatár 

PowerPoint  

13. Gyakorló feladatok 
rendszerzés, 
alkalmazás 

és gyakorlás 

hasonlóságok és különbsé-
gek TV és TM esetén 

egyéni és frontális mun-
ka 

számítási és geometriai feladatok-
ból álló feladatlap 

 

14. 
TV és TM összehasonlí-
tása, szabályozás szük-

ségessé 

rendszerező 
óra 

holtteher-veszteség 
fogyasztói többlet 
termelői többlet 
társadalmi jólét 

egyéni és csoportmun-
ka, majd frontális 

csomagolópapír, színes filctollak 
(egyik színt a közös, másik színt az 
eltérő jellemzők jelölésére használ-

juk) 

PowerPoint  
GVH honlapja 

15. Gyakorlás, rendszerzés 
alkalmazás 
és értékelés 

 
Feladatrally 

egyéni- páros 
feladatlapok és megoldása  

16. piaci szabályozás 
új ismeretek 
feldolgozása, 
alkalmazása 

versenyszabályozás 
GVH 

antitröszt törvények 
természetes monopólium 

egyéni- és páros munka 
Kutatómunka 

prezentáció és szöve-
ges beszámoló készíté-

se 

kérdések az önállóan végzendő 
kutatómunkához 

GVH honlapja 

17. 
Vállalat az inputpiacon, 

optimális inputfelhaszná-
lás meghatározása 

új ismeretek 
feldolgozása 

származékos kereslet 
inputkeresleti függvény 

optimális inputfelhasználás 

Vita 
csoportmunka 

a vita témája: a szakszervezet a 
bérek 10 %-os emelését követeli 

egy-egy álláspontok összegyűjtése 
csoportban A4-es lapokon 

A vita főbb érveinek kialakításában 
tanári segítség 

 

18 - 
19. 

összefoglalás, 
rendszerezés 

ismétlés, 
összegezés 

 

egyéni és frontális mun-
ka 

Kompetencia-kereszt 
egyéni és csoportmunka 

Csoport-rally 
Fogalomháló 

kártya, tábla, gyurmaragasztó 
csomagolópapír, színes filctoll 

feladatlapok és azok megoldása 
 

20. témazáró dolgozat 
ellenőrzés, 
értékelés 

    

http://www.skandomata/
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ÓRATERV 
 
Témakör: A vállalat termelői magatartása és kínálat 
A tanítási óra témája: A témakör bevezetése, a meglévő ismerete, tapasztalatok feltárása, a témakör 
elhelyezése az előző tematikus egységgel összefüggésben és a tananyag egészében 
A tanítási óra típusa: bevezető óra 
Didaktikai feladat: motiválás 
Célkitűzés: A témakör elhelyezése az előző témakörrel összefüggésben és a tananyag egészében.  
A tanulók előzetes ismereteinek felmérése (diagnosztika), érdeklődés felkeltése és pozitív attitűd ki-
alakítása tanulói tapasztalatok alapján. 
Fejlesztendő kompetenciák: tapasztalatokból általánosítás, együttműködés, problémamegoldó ké-
pesség és kommunikációs készségek fejlesztése 
Koncentráció: 

- tananyagon belüli: az előző két témakörből a gazdasági körforgás, piaci szereplők jellemzői, 
illetve a fogyasztói magatartás modellje 

- tananyagok között: Történelem és állampolgári ismeretek – vállalatról tanultak 
                                  Földrajz – vállalatok a lokális, regionális és globális piacokon 

 
A tanítási óra tervezett menete 

1. Adminisztratív feladatok 1 perc 
2. Bevezető gondolatok – mivel fogunk foglalkozni a következő órákon. 3 perc 

szervezési mód: frontális munka 
módszer: megbeszélés 

3. Az óra további részében a tanulók csoportokban dolgoznak. 
Csoportalakítás 2 perc  
A csoportalakítás módja: a létszámtól és a kialakítandó csoportok számától függően készítünk 
kártyákat. (A termelési játékhoz 6 csoport kell, ezért 6 db A betűvel jelölt, 6 db B betűvel jelölt, 
6 db C betűvel jelölt, …… kártyát készítünk. Minden tanuló húz egy kártyát és az azonos be-
tűvel jelölt kártyák tulajdonosai alkotnak egy csoportot) 
A kialakuló csoportok egymástól elkülönülve ülnek le. 
 

4. A vállalati témakör összekapcsolása az előző fejezettel, meglévő ismeretek felismerése 
 4+2 perc 
tevékenységforma: csoport- és frontális munka 
Feladat: Gazdasági körforgás ábrázolása, gazdasági szereplők megnevezése és a különböző 
piacokkal való kapcsolatuk jelölése 
Eszközigény: színes toll, A4-es lap 
A feladat megoldását közös megbeszélés követi. 
 

5. Gazdasági játék a termelésről 30 perc 
Cél: a rendelkezésre álló erőforrások lehető leggazdaságosabb felhasználásának logikájának 
megértetése 
Eszközigénye: ollók, körzők, vonalzók, ceruzák, A4 papírlapok, kiadott táblázat, amiben a játék 
során vezetjük a szükséges adatokat 
Tevékenységforma: csoportmunka és frontális munka  
Időigény:4x5 perc + 10 perc a megbeszélésre, értékelésre 
Feladat: csoportokra rendeződünk 4-6 csoport (egy csoportban 5-6 fő). Minden csoportnak ter-
melnie kell.  
A termék lehet: 

a) kör (sugár 3 cm) 
b) téglalap (3-szor 5-ös) 
c) négyzet 4 cm 

A jó minőségű termékeket a játékvezető 500, 300, illetve 200 pénzegységért veszi át.  
A termeléshez nyersanyagot –A4-es lapokat - kell venni, darabonként 50 pénzegységért és ter-
melőeszközöket kell venni (ollót), aminek az ára 200 pénzegység/db, illetve körzőt, aminek az ára 
300 pénzegység/db, vonalzót, aminek az ára 100 pénzegység, és ceruzát, aminek az ára 30 
pénzegység. 
Indulásként minden csoport 600 pénzegységet kap. A munkások napi bére 40 pénzegység. 
Minden csoport vezeti bevételeit, kiadásait. Cél az elérhető nyereség növelése! 
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a) Mindenki egyedül gyárt és értékesít tetszőleges alakzatokat a csoportban rendelkezésre 
álló erőforrások felhasználásával. Rendelkezésre álló idő 5 perc. Öt perc után ki kell tölteni 
a feladatlapot. 

b) Második körben megengedjük a munkamegosztást (a termelés különböző szakaszokra ta-
golását) és így folyik a termelés. A rendelkezésre álló idő 5 perc, majd rögzítjük az ered-
ményeket 

c) Harmadik körben a csoportok vehetnek még további termelőeszközöket és így folytathatják 
a termelést. A rendelkezésre álló idő 5 perc, majd könyveljük az eredményeket. 

d) Negyedik körben keressünk valamilyen innovatív megoldást a termelékenység növelése 
érdekében. Rendelkezésre álló idő 5 perc, majd könyvelünk 

A negyedik kör után a csoportok kiszámolják a termelési költségekeit, bevételeiket és az elért 
eredmények alapján kialakul a győztes csoport.  
Ezután frontális munka keretében beszéljük meg a következő kérdéseket: 

 Milyen döntésekre kényszerített az erőforrások szűkössége? 
 A döntés során milyen szempontokat vettek figyelembe? 
 Hogyan hatott a munkamegosztás bevezetése? Mire vezethető vissza a megfigyelhető 

hatás? 
 Az ollóvásárlás tulajdonképpen tőkeberuházásként jelenik meg a játékban. Ki miért dön-

tött úgy, hogy vásárol ollót? Megérte-e a napi eredményeket összevetve? 
 Hogyan alakult a játék során egy-egy termék költsége? 
 Értelmezzük melyek voltak azok a költségek, amelyek függtek attól, hogy mennyit ter-

meltünk és melyek azok, amelyek nem! 
 Amikor döntöttünk arról, hogy termelünk-e egy újabb darabot, akkor mire figyeltünk? Mi-

lyen szempontokat vettünk figyelembe? 
A játék lezárása: Utalni arra, hogy ezekkel és hasonló kérdésekkel fogunk foglalkozni ebben a 
témakörben 
A diákok a következő nyilvántartást vezetik: 

 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör 

termelt mennyisség 
körből 

    

termelt mennyiség 
téglalapból 

    

termelt mennyiség 
négyzetből 

    

termelési költség     

bevétel     

nyereség     

 
6. Házi feladat megbeszélése 3 perc 
 
Vállalkozások a hírekben:  
http://hvg.hu/kkv/20141002_Ok_a_magyar_innovacio_moguljai 
Feladat: Megnézni melyik vállalkozás mivel foglalkozik, mivel érték el a sikereiket, összegezni 
a sikertényezőket és a következő óra elején beszámolni ezekről. 
http://hvg.hu/enesacegem/20150109_Csak_Berlin_elozi_meg_Budapestet 
Feladat: Vállalkozásokat befolyásoló környezeti tényezők összegyűjtése 

  

http://hvg.hu/kkv/20141002_Ok_a_magyar_innovacio_moguljai
http://hvg.hu/enesacegem/20150109_Csak_Berlin_elozi_meg_Budapestet
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ÓRATERV 
 
Témakör: A vállalat termelői magatartása és kínálat 
A tanítási óra témája: A vállalat fogalma, környezete, piaci kapcsolatai, formái 
Didaktikai feladat: Új ismereteket feldolgozása és alkalmazása 
Célkitűzés: A vállalat, mint piaci szereplő elhelyezése a gazdasági rendszerben, alapvető céljainak és 
jellemzőinek értelmezése. A vállalat fogalmának megalkotása. Tudatosítani, hogy a vállalat működése 
során kölcsönhatásban áll természetei környezetével 
Fejlesztendő kompetenciák: lényeges elemek kiemelésének segítségével absztrakció, fogalomalko-
tás, szóbeli és írásbeli kommunikáció, együttműködés 
Koncentráció:  

- tantárgyon belül: a piaci kínálatot meghatározó tényezők 
- tantárgyak közötti:  

matematika – arányok 
történelem és állampolgári ismeretek: vállalatok kialakulása, fejlődése 

 
A tanítási óra tervezett menete 

1. Adminisztratív feladatok 1 perc 
 

2. Az óra témájának összekötése az előző órán megbeszéltekkel 4 perc 
Felidézni, hogy az előző órán minden csoport egy-egy vállalatként működött különböző felté-
telek mellett. Céljuk a nyereség növelése volt. Tevékenység megszervezésénél különböző fel-
tételeket kellett figyelembe venni. (Erőforrások szűkössége, munkamegosztás, stb.) 
módszer: megbeszélés 
szervezési mód: frontális munka 
 

3. A vállalat fogalmának megalkotása 17 perc 
Tevékenységi forma: egyéni és csoportmunka (a fejezet feldolgozása során az előző órán ki-
alakult csoportok dolgoznak együtt) 
Feladat: Írj verset! 
a) Írj ötsoros verset a vállalatról! - egyéni munka 
b) Kiscsoportban a tanulók megbeszélik az elkészült alkotásokat, majd megírják a kiscsoport 

közös ötsorosát!  - csoportmunka 
c) A csoportok által megírt verseket a csoportok vezetői elmondják, majd a táblára kifüg-

gesztjük, kiemeljük a közös lényeges elemeket és ezek segítségével megalkotjuk és rög-
zítjük a vállalat fogalmát!- frontális munka 

időigény: 7-5-5 perc 
 

4. A vállalat működését befolyásoló környezeti tényezők  8 perc 
Ennek a résztémának a feldolgozása az előző órán kiadott házi feladat megbeszélése alapján 
történik.  Külön kiemelendő: piaci hatalom kérdése, a vállalat és a természeti környezet kap-
csolata 
Szervezési mód: frontális 
Módszer: megbeszélés a házi feladatok alapján 
 
Házi feladat volt: Vállalkozások a hírekben:  
http://hvg.hu/kkv/20141002_Ok_a_magyar_innovacio_moguljai 
Feladat: Megnézni melyik vállalkozás mivel foglalkozik, mivel érték el a sikereiket? Összegezd 
a sikertényezőket! 
http://hvg.hu/enesacegem/20150109_Csak_Berlin_elozi_meg_Budapestet 
Feladat: Vállalkozásokat befolyásoló környezeti tényezők összegyűjtése 
 

5. Vállalkozási formák 2 perc 
Házi feladat kiadás: Önálló internetes kutatási munka.  
Feladat: Gyűjtsük össze a lehetséges vállalkozási formákat és azok jellemzőit. Keressünk 
minden formára egy-egy konkrét vállalkozást! 
Tevékenységi forma: csoportmunka  
 

A kutatási munka eredményét az óra előtti 24 óráig e-mailben el kell küldeni. Ebből a tanár összeállít 
egy összefoglaló táblát és felteszi az osztály közösségi oldalára. 

http://hvg.hu/kkv/20141002_Ok_a_magyar_innovacio_moguljai
http://hvg.hu/enesacegem/20150109_Csak_Berlin_elozi_meg_Budapestet


112 

 
6. A vállalati döntéseket befolyásoló tényezők 10 perc 

Döntési torta 
Kiadott feladat:  
1. lépésben: A tanulók egyénileg dolgoznak. A következő kérdésre válaszolnak: Vé-

leményed szerint mit célszerű figyelembe venni a vállalati döntések kialakítása-
kor?  (felsorolás egy A4-es lapon)  

2. lépésben: A csoport együtt dolgozik, közösen megbeszélik a választ. 
feladat: Az egyes szempontokat körcikkekben ábrázoljátok a kapott lapon! A kör-
cikkek nagyságával szemléltessétek az adott szempont fontosságát, súlyát! 

3. lépésben: az elkészült „tortákat” a táblára kirakjuk és frontális munka keretében 
megbeszéljük a vállalati döntéseket befolyásoló tényezőket. 

 
7. Összegezés, az óra értékelése, visszajelzés 3 perc 
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ÓRATERV 
 

Témakör: A vállalat termelői magatartása és kínálat 
A tanítási óra témája: A tökéletes verseny és tiszta monopólium összehasonlítása 
A tanítási óra didaktikai feladata: rendszerezés, gyakorlás 
Célkitűzés: Az alapvető piaci szerkezetekről szerzett ismeretek rendszerezése, a tökéletes ver-
seny és a tiszta monopólium elemző értékelése, a hasonlóságok és különbségek feltárása, adott 
helyzetben, konkrét példában érvényes piaci szerkezet felismerése. 
Fejlesztendő kompetenciák: a megszerzett ismeretek alapján a piaci szerkezetek értékelése, 
lényeges elemek kiemelése, strukturálása, kommunikációs képesség fejlesztése, egyéni felelős-
ség fejlesztése a csoportmunka során 
Koncentráció: 

- tananyagon belüli: az előző két témakörből, piac, keresleti függvény, árrugalmasság 
témakörön belül: tökéletes verseny, tiszta monopólium kínálati magatartása 

- tananyagok között: matematika - egyenletrendszer megoldása, területszámítás 
történelem és állampolgári ismeretek: mely történelmi időszakban volt az egyik, illetve a 
másik inkább uralkodó forma 

 
A tanítási óra tervezett menete 

1. Adminisztratív feladatok 1 perc 
2. A tökéletes verseny és a tiszta monopólium jellemzőinek összevetése 
Feladatrally 24 perc 

a) A tanulók csoportot alkotnak, ugyanakkor mindenki egyénileg dolgozik. Minden tanuló a felvesz 
egy feladatlapot a tanári asztalról és önállóan megoldja. Amennyiben kész van, akkor a megol-
dást a tanári asztalnál található megoldó kulccsal ellenőrzi, kijavítja. Az esetleges hibákat végig 
gondolja (mi vezetett azokhoz, mi az, amit nem tud). A tanári asztalon lévő tankönyvet, füzetet 
használhatja. A tanuló a jó válaszokért a megoldó kulcson feltüntetett pontszámot kap, amelyet 
az ún. „menetlevélbe” beírunk. (Egy – egy feladatlap megoldásához határozzunk meg időkorlá-
tot, mert különben kifutunk az időből. A pontosságért akár pluszpont is járhat).  

b) A következő lépésben minden tanuló újabb feladatlapot kap, ezt a tanári asztalról veszi el. 
Megoldás után az asztalon lévő megoldási kulcs segítségével ellenőrzi munkáját, az elért 
pontszámot ráírja a menetlevélre. A hibákat végiggondolva, esetlegesen segítséget igénybe 
véve folytatja a munkát a következő feladatlappal. És így tovább….. 

c) A tanulók által összegyűjtött pontszám csoportonként összeadódik, az a csoport nyer, akinek a 
legtöbb pontja van. 

cél: gyakorlás, ismétlés, önálló ismeretszerzés, együttműködés fejlesztése 
eszközigény: feladatlapok, megoldásuk 
szervezési mód: egyéni munka 
időigény: 5-5 perc feladatlaponként 

 
A csoporteredmények összegezése után a még mindig kérdéses megoldásokat, problémákat 
frontális munkában célszerű megbeszélni 5 perc 
Megjegyzés: A feladathoz elkészített feladatlapok tesztekből állnak, és a módszerbankban meg-
oldással együtt megtalálhatók. 
A feladatrallyt követően a következő feladat a „Rendezd halmazokba”! 
Feladat:  

a) Első lépésben minden csoporttag húz egy kártyát. Akinek a kártyáján „A” betű szerepel 
az a tökéletesen versenyző piaci szerkezetre, akinek pedig „B” betű szerepel az a tiszta 
monopóliumra jellemzőket gyűjti össze egyéni munkában. 5 perc 

b) A második lépésben minden csoport kap egy csomagolópapírt, amelyre két kört rajzolnak 
fel, úgy hogy legyen közös halmazuk is. Az egyénileg összegyűjtött és helyesnek talált 
jellemzőket elhelyezik a körökben.  5 perc 
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Tökéletes verseny
Tiszta 

monopólium

c) Harmadik lépésben a rajzokat felrakjuk a táblára és frontális munka keretében megbe-
széljük az eredményeket. 5 perc 
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Felhasznált irodalom 
 
Könyvek: 
 
Berde Éva ed. (2009) Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény, Budapest: TOKK 
Bergston, T. C., Varian H. R. (2002): Mikroökonómiai gyakorlatok. Veszprémi Egyetemi Kiadó 
Kopányi Mihály ed. (2009): Mikroökonómia. Budapest: Akadémia Kiadó Zrt 
Medgyesi Gabriella:(1997): Gazdasági játékok – játékos gazdaság, Budapest: AKG   
Vági Márton (1998): Felvételi és versenyfeladatok, megoldásaik közgazdaságtanból 1991-1998. Bu-
dapest: Aula Kiadó 
 
Internetes források: 
 
http://szakma.nive.hu/szakmamodszertar/ 
http://hvg.hu/gazdasag 
http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one 
 http://softschools.com/language_arts/worksheets/word_search_maker/ 
http://www.tagxedo.com/ 
http://kahoot.it 
www.wikifoundrycentral.com 
www.befunky.com 
http://www.ksh.hu 
http://www.infotandem.hu/nehez-ev-elott-a-gazdasag/ 
http://index.hu/gazdasag/2015/02/10/ikea_interju/ 
https://szie.hu//file/tti/archivum/Letenyei_Krisztina_ertekezes.pdf 
https://www.google.hu/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACW07sStj865BIjhyVAlQ04DJLxik0yH2ajfybOx
HU2xWqC44gePKJjN5xzIQmcvgyZ3752ZIukbHBWQL 
http://www.wine-economics.org/workingpapers/AAWE_WP31.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://szakma.nive.hu/szakmamodszertar/
http://hvg.hu/gazdasag
http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one
http://www.tagxedo.com/
http://kahoot.it/
http://www.wikifoundrycentral.com/
http://www.befunky.com/
http://www.infotandem.hu/nehez-ev-elott-a-gazdasag/
http://index.hu/gazdasag/2015/02/10/ikea_interju/
https://szie.hu/file/tti/archivum/Letenyei_Krisztina_ertekezes.pdf
https://www.google.hu/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACW07sStj865BIjhyVAlQ04DJLxik0yH2ajfybOxHU2xWqC44gePKJjN5xzIQmcvgyZ3752ZIukbHBWQL
https://www.google.hu/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACW07sStj865BIjhyVAlQ04DJLxik0yH2ajfybOxHU2xWqC44gePKJjN5xzIQmcvgyZ3752ZIukbHBWQL
http://www.wine-economics.org/workingpapers/AAWE_WP31.pdf
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Tematikus egység: A kisvállalkozások finanszírozása és banki kapcsola-

tai 

Bevezető óra 
A bevezető óra célja, hogy ráhangolja a tanulókat a következő nagy tematikus egység feldol-

gozására a kis – és középvállalkozások finanszírozására, felfrissítse a vállalkozásokról eddig 

tanult és a témához előzményként kapcsolódó ismereteket. További cél a tanulók érdeklődé-

sének fölkeltése a tőlük viszonylag távolabb álló téma iránt. Fontos, hogy a bevezető óra 

motiválttá tegye őket az új ismeretek megszerzésére. Miután a vállalkozásokról, azok alapí-

tásáról és működéséről a tanulók már rendelkeznek bizonyos információkkal, célszerű az óra 

elején ezeket az ismereteket fölfrissíteni, majd a tanultakra alapozva folyamatosan át kell 

vezetni őket a finanszírozás témakörére. A cél az, hogy az óra végén kialakuljon a tanulókban 

egy kép arról, hogy a következő órákon mivel fognak foglalkozni, és az hogyan kapcsolódik az 

eddig megszerzett ismereteikhez. 

1. Gondolattérkép. A gondolattérkép lényege, hogy a tanulók közös munkával, de a 

tanár irányítása mellett összegyűjtik és összefüggésükben ábrázolják mindazokat 

az ismereteket, ami a kisvállalkozások működéséről eszükbe jut. A gondolattérkép 

megrajzolásához számos internetes alkalmazás elérhető, ebből egyik legjobban 

kezelhető és távmunkára is alkalmas verzió a www.coggle.it. Ha az iskolában nem 

áll rendelkezésre Internet elérés vagy az osztályterem alkalmatlan rá, hogy az in-

ternetes eszközt használják, akkor ugyanezt a célt szolgálhatja egy nagyméretű 

csomagolópapír vagy a tábla is. Az ötletgyűjtést célszerű az Ötletroham techniká-

val végezni, mert ez egyforma megszólalási lehetőséget biztosít minden tanuló 

számára. Ha a tanterem kellően föl van szerelve informatikai eszközökkel, akkor 

az ötletgyűjtés is történhet infokommunikációs eszközök használatával. Nagyon 

látványos ötletgyűjtő eszköz érhető el a http://www.scrumblr.ca internet címen. 

A megjelenő virtuális táblára, középre be kell írni a munkacímet (például vállalko-

zás) entert kell ütni és a tábla aktív lesz. Ha a hallgatóknak is van Internet hozzáfé-

résük, akkor az oldalra belépve és a munkacímet beírva azonnal ők is a virtuális 

táblán lesznek és az alul megjelenő címkéket „fölragaszthatják” a táblára, melybe 

beírhatják ötleteiket. A virtuális tábla jobb oldalán lévő „+” gombra kattintva a 

tábla több mezőre osztható és a mezők megcímezhetők. (Például: működéssel 

kapcsolatos fogalmak, alapítással kapcsolatos szavak, stb.) Ezt követően maguk a 

tanulók rendezhetik át a szavakat a megfelelő mezőbe. Második lépésben ezeket 

a szavakat át lehet írni a gondolattérképre. Amennyiben nem a Coggle-t és a fenti 

ötletgyűjtő eszközt használják, akkor az ötletek fölírását mindenesetben a tanár-

nak kell végezni. A tanár minden új ötlet után kérdezze meg, hogy szerintetek ezt 

az ismeretet melyik ágra írjam? Internetes alkalmazás esetén, szerencsés esetben 

minden hallgató hozzáfér az ábrához a saját mobil eszközén vagy számítógépe se-

gítségével és így közösen szerkeszthetik a gondolattérképet. A kiinduló szó mindig 

a vállalkozás legyen. Célszerű a legfontosabbnak ítélt ágakat is a tanárnak fölírni, 

http://www.coggle.it/
http://www.scrumblr.ca/
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hogy az ötletelés valamelyest irányított legyen. (Például: alapítás, működés, kap-

csolatok, költségek, fizetések, finanszírozás, stb.) Amikor az új ötletek elfogynak, 

meg kell kérdezni a tanulókat, hogy a felírt szavak közül melyek azok, amik szerin-

tük összefüggésben állnak a vállalkozás folyamatos pénzellátásával. Ezeket a fo-

galmakat, szavakat emeljük ki más színnel. Végül kérjük meg a tanulókat, hogy 

otthon próbálják meg további szavakkal, fogalmakkal kiegészíteni a térképet. A 

lényeg, hogy a feladat végén felfrissüljenek a vállalkozásokról eddig tanultak és 

hidat képezzenek az új tananyagrészhez a vállalkozások finanszírozásához 

a. Szükséges eszköz: Internet hozzáférés, kivetítő, nagyméretű csomagoló-

papír, vagy tábla, színes filctoll, illetve kréta 

b. Felhasznált idő: 15 – 20 perc. 

c. Munkaforma: csoportos munka,  

d. Fölkészülés: A tanárnak alaposan be kell gyakorolnia a használni kívánt 

módszert, amennyiben más tantárgy oktatásánál vagy korábbi tananyag-

részeknél az ajánlott infokommunikációs eszközt még nem használta. 

2. Ötletmix. A tanulók először egyénileg vagy kisebb csoportokban dolgoznak, majd 

munkájuk eredményét ismertetik az osztállyal, és közösen értékelik a megoldáso-

kat. A feladat a következő: válaszolj a következő két kérdésre: 1. Kihez fordul-

hatsz, ha fontos célra pénzre van szükséged? 2. Szerinted egy vállalkozó (vállalat) 

kihez fordulhat, ha pénzre van szüksége? A feladat megoldására elegendő öt per-

cet hagyni, mert a lényeg az ötletek közös megbeszélésén és a konszenzus kialakí-

tásán van. Ez egyfajta egyéni vagy kiscsoportos Ötletroham. A lényeg, hogy az 

eszükbe jutó lehetőségeket (pénzforrásokat) kérdésenként külön-külön, pár perc 

alatt összegyűjtsék. Ezt követően – nagy létszámú osztály esetében a csoportok 

egyik tagja – ismerteti az eredményt, amit a Tanár kérdésenként csoportosítva, a 

táblára ír. Nyolc-tíz csoportnál nem érdemes többet létrehozni, mert nem marad-

na idő az eredmények ismertetésére. Végül összegezzük a megoldásokat és be-

széljük meg van-e a két fölsorolás között átfedés. A teljesen rossz megoldást ves-

sük el. Az idő hátralévő részében a tanár írja föl a következő tananyagrész kulcs 

szavait, (Pl.: bank, lízing, tagi kölcsön, folyószámla, hitel, stb., a konkrét tananyag 

tartalmának megfelelően.) és kérje meg a tanulókat, hogy házi feladatként keres-

sék meg a szavak jelentését a Neten. 

a. Szükséges eszközök: Nagyméretű csomagolópapír, színes filctollak 

b. Felhasznált idő: 10-15 perc  

c. Munkaforma: egyéni, csoportos 

d. Elvárt eredmény: A tanulók a vállalkozásokkal kapcsolatos ismereteiket 

rendezve, felismerik a vállalatok működésének egyik fontos elemét a 

pénzkezelést és a pénzforrások megteremtését. 

Új ismeretek szerzése 
Az új ismeretek szerzése során a tanrendtől függően, több órán keresztül történik meg a 

tananyagrész ismereteinek elsajátítása. Tekintettel arra, hogy jelen útmutató készítésekor 

nem volt ismert a konkrét tananyag, a következő részben arra mutatunk be példákat, hogy 
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egy egy fogalom, új ismeret hogyan dolgozható föl és milyen módon tudjuk elérni, hogy a 

tanulók kooperatív tanulás keretében, könnyen elsajátíthassák azokat. 

1. Gondolkozz, beszéld meg, oszd meg – alapítsunk vállalkozást. A módszer alko-

tó, reflektív gondolkodást segítő gyakorlat. Az osztály négyfős csoportokra 

oszlik (azonban öt csoportnál lehetőleg ne legyen több, inkább emeljük meg a 

csoportok létszámát). Minden csoport azonos feladatot kap: vállalkozást kell 

alapítani az adott csoport által javasolt szolgáltatásra, vagy termék gyártására. 

A megoldás menete: Gondolkozz! (találj ki egy vállalkozási ötletet), Beszéld 

meg!(A csoport tagjai megbeszélik, ki mit javasol, Pl.: fodrászat, újságkihordás, 

stb., majd vita során kiválasztják a csoport vállalkozását). Oszd meg! A csoport 

szóvivője ismerteti az osztállyal az általuk választott vállalkozói ötletet. A dön-

tést röviden indokolni kell. A szóvivőt vagy a csoport választja, vagy a tanár je-

löli ki. A következő lépésben a csoportok saját ötleteik alapján összeírják a vál-

lalat alapítás vélt lépéseit, és eszközszükségletét. Először a csoporttagok kü-

lön-külön, saját papírjukra fölírják a lépéseket és az eszközszükségletet, majd 

a papírt csoporton belül körbeadják és mindenki igyekszik a másik listáját ki-

egészíteni. Ezt addig folytatják, amíg mindenkihez visszakerül a saját listája, 

most már a csoporttagok javaslatival kiegészítve. A módszer előnye, hogy 

mindenkinek dolgoznia kell, illetve mindenki lehetőséget kap arra, hogy saját 

gondolatait rögzítse. Amikor ezzel elkészültek, a kiegészített listák alapján a 

szóvivő egy lapra gyűjti mindazokat a lépéseket és eszközöket, amit a csoport 

minden tagja javasolt, illetve elfogadott. Azért, hogy a problémát más szem-

szögből mások is megvitathassák, a csoport szóvivői a listával átülnek egy má-

sik csoportba. Célszerű ezt forgószínpad szerűen csinálni. Minden szóvivő átül 

a másik helyére és ismerteti az új csoportban a saját csoportja döntését. Az új 

csoport megismerve a listát, javaslatot tehet a lépések és az eszközszükséglet 

további pontosítására és kiegészítésére. Ha van idő, akkor érdemes minden 

szóvivőnek minden csoportba ellátogatni, ha nincs elég idő, akkor elég, ha 

csak párban cserélnek. Előnyös, ha a tanulók korábban könyvből, vagy inter-

netről információt gyűjtöttek a vállalkozás alapítás mikéntjéről és lépéseiről. 

Ezután a feladatot osztályszinten értékelik. A cél az, hogy a tanulók fölismer-

jék a vállalkozás alapítás közös vonásait, azok helyes sorrendjét és fontossá-

gát. Másrészt az alapításhoz szükséges eszközök listáján is kereshetnek hason-

lóságokat. Fontos hogy a tanulók megértsék, hogy a vállalkozás megalapítása 

nem csak jogi lépésekből áll, hanem a működésbe hozatalhoz megfelelő esz-

közökre is szükségük van. 

a. Munkaforma: egyéni és csoportos 

b. Eszközigény: A/4-es lapok 

c. Időigény: 30-40 perc (valószínűleg kitölti az órát) 

d. Fölkészülés: Előző órán kérjük meg a hallgatókat, hogy vagy az interne-

ten vagy korábbi tanulmányaik alapján tájékozódjanak a vállalkozás 

alapítás lépéseiről, formáiról. 
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2. Kutatás az Interneten - nyissunk számlát – tájékozódjunk a bankok ajánlatai-

ról. A feladat célja, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek a vállalkozásnak 

legmegfelelőbb bank kiválasztásban. A feladat gyakorlásánál kiindulhatunk az 

előző órán kiválasztott vállalkozási ötletekből. A csoport tagjainak az a felada-

ta, hogy a csoport vállalkozási ötletéhez legjobban illeszkedő banki számla-

csomagot válassza. A kiscsoportos munkát segíti és gyorsítja, ha a tanulók 

mindegyike rendelkezik g-mail címmel illetve fiókkal. A Google drive – google 

dokumentum eszköze kiválóan alkalmas arra, hogy a tanulók otthon, de mégis 

csoportban dolgozhassanak a feladaton. A tanár kialakíthat csak erre az alka-

lomra szóló csoportokat, amelyekben azok dolgoznak együtt, akik az előző al-

kalommal a vállalkozási ötletet kitalálták. A tanár mindegyik csoportban meg-

nyit egy azonos kérdéssorból álló dokumentumot, melyet a csoport tagjainak 

kell megválaszolni illetve kitölteni. (Értelemszerűen a tanár minden csoport-

nak tagja. Így távolból is nyomon követheti a munkát és az eredményt le-

mentheti). A google dokumentumban a tanulóknak együtt dolgozva lehetősé-

gük van akár egymás gondolatait is kiegészíteni, de a hibákat is tudják javítani. 

A végén létrejön a csoport közös munkája. Célszerű már az előző órai munká-

nál a csoportokat úgy kialakítani, hogy azokban lehetőleg hasonló fölkészült-

séggel és készségekkel rendelkező hallgatók kerüljenek. Különben fönnáll a 

veszélye annak, hogy a csoportok legfölkészültebb tagjai dolgoznak, míg a 

többiek „lazsálnak” mondván ő úgyis jobban tudja. A kérdéssorra az alábbia-

kat javasoljuk (a teljesség igénye nélkül):  

a. Milyen rendszeres, havi, vagy heti kiadással számoltok az elképzelt vál-

lalkozásotokban? Tételesen és összegszerűen soroljátok föl 

b. Hány alkalmazottal számoltok? Milyen bérköltséget terveztek? A bére-

ket a házipénztárból, vagy banki átutalással tervezitek kifizetni? 

c. Milyen anyagok beszerzésére lesz rendszeresen szüksége a vállalkozá-

sotoknak? Mennyibe kerülnek ezek havonta, figyelembe véve a vállal-

kozásotok szolgáltatásának jellegét, (használjátok adatgyűjtésre az In-

ternetet)? 

d. Terveztek-e beruházást? Ha igen mit és milyen összegben? (tájékozód-

jatok az Interneten!) 

e. Milyen havi bevételt terveztek?  

f. Milyen gyakorisággal kell a bankba pénzt befizetni, onnan a szállítók-

nak utalni, illetve készpénzt a bankból fölvenni?(A bankválasztás 

szempontjából ez utóbbiak nagyon fontos kérdések). 

g. Igénybe kívánjátok-e venni az internet bankolást? 

h. A fentiek alapján hány tranzakcióra számítotok egy hónapban? 

i. Igényeltek-e a számlához bankkártyát? Ha igen hányat? 

 

Ha a tanulók ezeket a kérdéséket megválaszolják, nagyjából összeállnak azok 

a tényezők, amelyek a banki számlacsomagok összehasonlításánál és a megfe-

lelő számlacsomag kiválasztásánál szükségesek lehetnek. Jelentsük be, hogy a 

kérdőívet – függetlenül attól, hogy azok mennyire vannak föltöltve – 18 óra-
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kor (vagy amit a tanár szükségesnek ítél) le fogjuk zárni. A határidő lehet akár 

egy-két nap is. A feladatot kétféleképp folytathatjuk. A kérdőív lezárása és 

lementése után a csoportok illetve csoporttagok dolgozhatnak továbbra is 

otthon és egyénileg próbálhatják meg az Internet segítségével a számukra 

legmegfelelőbb bankot felkutatni, majd ezeket a javaslatokat kellő indoklással 

a tanárnak elküldeni, vagy egy másik Google Drive dokumentumba tölthetik 

be a megoldásokat és a csoporttagok közösen alakíthatják ki végül a közös 

döntést. Fontos, hogy az eredmények földolgozása (a választott bank és bank-

számla csomag bemutatása) a következő órán az osztály előtt az osztállyal kö-

zösen történjen. Annak érdekében, hogy a potyautas effektust elkerüljük, kö-

zölni kell előre a tanulókkal, hogy csoportos munka esetén a csoport döntését 

prezentáló személyt sorsolással fogják, az órán eldönteni.  

(Ha nem csoportban dolgoztak, akkor értelemszerűen mindenki egyénileg 

prezentál és a prezentálókat döntik el sorsolással, mivel nagy létszámú osztály 

esetén mindenkire nem kerülhet sor. Aki nem kerül sorra az órán annak a 

munkáját a tanár Internetes felületen utólag írásban értékeli). Arra kell a cso-

portokat biztatni, hogy a csoport jó szereplése érdekében kölcsönösen igye-

kezzenek egymást fölkészíteni a prezentációra, a választott bank és a választás 

indoklásának bemutatására. A prezentálásra és a tanulságok levonására kellő 

időt kell szánni. Ha az osztály létszáma indokolja, akár két tanórát is rászánha-

tunk erre. Ennek során ugyanis a tanulók olyan jártasságra tesznek szert és 

olyan készségeket fejlesztenek ki, és olyan összefüggéseket ismernek föl, amit 

könyvből elsajátítani csak nagyon nehezen lehetne. 

Az órán biztosítani kell az Internet elérést, hogy a prezentáló hallgató a válasz-

tott bank honlapján végigmenve tudja ismertetni a választott szolgáltatás 

csomagot és példaként összehasonlítást tudjon tenni más bank számlacsomag 

ajánlatával. Először röviden ismertetni kell a csoport vállalkozását, a tervezett 

pénzforgalmát (erre kiválóan alkalmas a tanár által elmentett kitöltött kérdő-

ív), a tervezett bankolási szokásokat, majd be kell mutatni az ezek alapján vá-

lasztott bankot illetve annak kisvállalkozói számlacsomagját. A prezentáció 

utána a többi csoport tagjai kérdéseket tehetnek föl, amelyekre nem csak a 

prezentációra kijelölt tanuló, hanem a csoport bármely tagja válaszolhat. Ezt 

követően, sorban minden csoport (vagy egyén) bemutatja a „vállalkozásuk” 

bankolási szokását és az ennek megfelelően választott bankot, illetve banki 

terméket. Az óra utolsó tíz percében a tanár irányításával össze kell írni azokat 

a szempontokat, amelyeket a tanulók a bank és a banki számlacsomag válasz-

tásánál figyelembe vettek. Ezt vagy a Google Drive Dokumentum felületén te-

gyük vagy kézzel írjuk föl a táblára.  

Befejezésként kérjük meg a hallgatókat, hogy otthon Google Drive Dokumen-

tum formában készítsenek rangsort ezekről, egyest adva a legfontosabb 

szempontnak (például:, hogy van internet bankolási lehetőség, vagy alacsony 

tranzakciós díj, stb.,) és kettest a kevésbé fontosnak és így tovább. A követke-

ző órán a tanár ismerteti az egyes megoldások alapján készített végleges 

rangsort. Az óra végén a tanulók világos képet kapnak arról, hogy nincs általá-
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nos jó megoldás. A banki szolgáltatásokat mindig a vállalkozás pénzgazdálko-

dáshoz és tervezett bankolási szokásaihoz igazítva kell kiválasztani. Megisme-

rik a legfontosabb szempontokat, amelyeket minden esetben mérlegelni kell a 

bank választása során. Jártasságot szereznek a banki szolgáltatások föltérké-

pezésében és azok összehasonlításában. Számos fogalom itt nyer konkrét tar-

talmat, (kezelési költség, látra szóló betét stb.,) amelyet később a tárgy kere-

tében használni kell. 

 Munkaforma: egyéni, kiscsoportos munka, és prezentáció 

 Eszközigény: Internet elérés, nagyméretű csomagoló papír, színes filc-

tollak 

 Időigény: egy tanóra (nagy létszámú osztály esetén akár több tanóra) 

 Fölkészülés: a tanórára mind a tanulóknak, mind a tanárnak otthon föl 

kell készülni. Ennél a feladatnál különösen hangsúlyos a tanár előzetes 

alapos fölkészülése, annak érdekében, hogy az órai munka dinamiku-

san, gördülékeny folyjék. A tanárnak át kell nézni minden interneten 

elérhető bank aktuális KKV honlapját, és tüzetesen meg kell vizsgálni 

minden banki konstrukciót. Célszerű, ha a tanár erről rövid följegyzést 

is készít magának. 

3. Kirakós mozaik játék.  

A kirakós játék lényege, hogy a tanulóknak előre megadott elemekből kell egy 

megadott témakör elemeit megfelelő helyre és megfelelő sorrendben elhe-

lyezni. Amennyiben a tanteremben az Internet elérés biztosított úgy célszerű 

az első feladatban már ismertetett http://www.scrumblr.ca alkalmazást hasz-

nálni. A módszer akkor is használható, ha csak a tanár tudja az Internetet el-

érni, de kivetítő segítségével a végzett munka követhető. Ennek hiányában al-

kalmas eszköz a nagyméretű csomagoló papír és a posztit is. A tanulók cso-

portokat alkotnak. A csoportokat célszerű úgy kialakítani, hogy a csoportok ki-

csiben tükrözzék az osztály összetételét (felkészültség, nem, érdeklődési kör, 

esetleg etnikum). Minden csoport 10 szót, kijelentést, vagy rövid állítást tar-

talmazó listát kap. A listára a banki finanszírozás során igénybe vehető négy – 

öt módszerrel kapcsolatos szó, kijelentés vagy állítás van fölírva, összekever-

ve, (tehát minden listán minden finanszírozási módszerhez tartozhat egy-egy 

szó vagy kijelentés).  Az osztályt, a fentiek szerint négy, maximum öt csoport-

ba kell osztani. A kérdések, amelyekhez kapcsolódnak a kiosztott listák szavai, 

a következők lehetnek (a tananyagban tárgyalt témáktól függően): a hitelezés 

folyamata-lépései, a hitelkérelemhez csatolandó dokumentumok, a banki hi-

telek fajtái, lízingfinanszírozás lépései, bankhitelnél szóba jöhető fedezetek, 

faktorálás, stb.. (A csoportok számától függően a kérdéseket lehet növelni 

vagy csökkenteni.) Nehezíthetjük a feladatot azzal, hogy olyan szavakat, mon-

datokat is szerepeltetünk a listákon, amelyek egyik finanszírozási módszerhez 

sem kapcsolódnak. Csak mintaként mutatunk egy listát, amelyen a fogalmak 

keverten szerepelnek:  

 egyeztetés a banki alkalmazottal 

 hitelkérelem letöltése a kamarai honlapról (hamis) 

http://www.scrumblr.ca/
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 taggyűlés határozata a hitelfelvételről,  

 fedezetek listájának összeállítása 

 jelzálog fedezet 

 lakóingatlan 

 vevőkövetelés értékesítése 

 cégkivonat beszerzése 

 aláírási címpéldány vagy aláírás minta becsatolása, 

 előszűrés,  

 pótlólagos adatbekérés,  

 üzleti terv,  

 hitelbírálat,  

 kamatok és költségek meghatározása 

 törlesztési részletek  

 futamidő 

 stb., 

A lényeg az, hogy a fölsorolásban egyaránt szerepeljenek igaz és hamis állítá-

sok, tehát olyan is, ami ténylegesen része valamelyik finanszírozási forma 

igénybevételének és olyan is, ami egyikhez sem kapcsolható. A tanár a 

http://www.scrumblr.ca segítségével a virtuális táblát megfelelő oszlopokra 

bontja. Például: a). A hitelezés folyamata, b). a lízing igénybevételének lépé-

sei, c). hitelezés során felajánlható fedezetek d.) a faktorálás szereplői és fo-

lyamata. A csoportok feladata, hogy a listájukon szereplő elemeket, próbálják 

meg a megadott finanszírozási formákhoz párosítani. Döntésüket írják föl egy 

papírlapra. Ha minden csoport végzett, akkor a Tanár kérje meg a tanulókat, 

hogy – ha erre van lehetőség (csoportonkénti Internet elérés, mobilinternet), 

tegyék föl a virtuális táblára a megfelelő oszlopba a kiválasztott szavakat tar-

talmazó „post-it-eket.” A virtuális táblán lévő színes pöttyök valamelyikével je-

löljék is meg a felrakott „cetliket”. Ezzel tudják a későbbiek során beazonosí-

tani, hogy melyik szót melyik csoport tette föl. Tegyék külön csoportba azokat 

a kifejezéseket, amelyek nem illenek szerintük egyik témakörhöz sem. Ha 

nincs Internet eléréséi lehetőség akkor a csomagoló papírt kell felosztani a 

megfelelő oszlopokra és a tanulók a post-it-eket ragasztják föl megfelelő sor-

rendben és helyre. A fennmaradt fogalmakat, vagy állításokat ismertetni kell, 

és meg is kell indokolni, miért gondolta úgy a csoport, hogy az nem illik egyik 

kérdéshez sem.  

Ezután szólítsuk fel a csoportokat, hogy ha van észrevételük a többi csoport 

munkájával kapcsolatban, azt ismertessék, illetve egészítsék ki a listákat, vagy 

távolítsák el a szerintük oda nem illő állítást. A változtatásokat minden eset-

ben indokolni kell, amelyre az érintett csoport reagálhat. A második lépésben 

az osztály közös munkával minden oszlopban rakja megfelelő sorrendbe a 

szavakat, mondatokat, stb., ahol ennek jelentősége van.  

http://www.scrumblr.ca/
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Az óra végén a tanulók megfelelő ismeretekhez jutnak a kiválasztott banki fi-

nanszírozási formáról, annak főbb elemeiről és folyamatáról. 

 Munkaforma: kiscsoportos 

 Eszközigény: Internet elérés és mobilinternet, vagy nagyméretű cso-

magoló papír, filctollak, különböző színű post-it-ek 

 Időigény: egy tanóra 

 Fölkészülés: az óra sikeres lefolytatása a Tanár részéről komoly előké-

szítést igényel. A földolgozandó finanszírozási folyamatokat úgy kell 

megválasztani, hogy az azzal kapcsolatos fogalmakat a tanulók ismer-

jék (már tanulták), vagy korábban találkozzanak velük. Fel lehet ezt az 

órát úgy is vezetni, hogy a tanulók otthon, internetes szókereséssel 

vagy szakirodalom kutatással, egyénileg vagy csoportosan keresik ki az 

órán használni kívánt szavakat és fogalmakat, amit a Tanár az előző 

órán ad ki számukra. Itt is alkalmazható a Google Drive Dokumentum 

séma, amelyben a hallgatók egyénileg vagy csoportokban rögzítik az 

adott fogalomhoz tartozó definíciót, és a gondolattérképen 

www.coggle.it ábrázolják a szavak, fogalmak közötti logikai kapcsola-

tot. Ezzel elérhető, hogy a tanulók fölkészülten menjenek az órára és 

az órán már a lényegi összefüggésék felismerésére tudjanak koncent-

rálni.  

 

4. Szerepjáték és indián módszer. A szerepjáték egyszerre fejleszti a hallgató 

kommunikatív készségét és segít a szakmai ismeretek elmélyítésében. A hall-

gatók párban dolgoznak. Minden pár kap egy banki finanszírozási problémát, 

(számlanyitás, betét elhelyezés, hitelkérelem, stb.,) majd az egyik hallgató lesz 

a banki hitelközvetítő ügynök, aki több bank ajánlatát is közvetítheti, a másik 

hallgató a vállalkozó. Ha van rá mód, hogy a tanulók a korábban „alapított” 

vállalkozásukhoz kapcsolják a feladatot, amelynek bankolási szokásait már 

„ismerik”, akkor adjunk rá lehetőséget, hogy a vállalkozó-tanuló ebből indul-

jon ki. Ha ez nem lehetséges, akkor vagy a Tanár határozza meg a vállalkozó-

hallgató feladatát, amelyet egy papírra írva ad át a tanulónak, vagy a tanuló is 

választhat egy finanszírozási problémát, amelyet egy papírlapra fölír, és a Ta-

nárnak átadja. Rövid fölkészülés után, szerepjáték keretében a Tanulók el-

játsszák a feladatot. A vállalkozó-tanuló feladata, hogy a finanszírozási igé-

nyéhez (például folyószámla hitelkeret, folyószámla csomag, beruházási hitel, 

stb.,) a lehető legkedvezőbb konstrukciót harcolja ki. (Ne kelljen fedezet, vagy 

csak minimális fedezet kelljen, minél magasabb hitelkeretet kapjon, alacsony 

kamatot számítson föl a bank, kisebb legyen a rendelkezésre tartási jutalék, 

alacsonyak legyenek a költségek, ingyenes kártyahasználat járjon a számla-

csomaghoz, stb.) Szabad improvizálni és kitalált fedezeteket, vagy éves for-

galmat stb., mondani. A hitelügynöknek meg kell értenie a vállalkozó igényét 

és ehhez a legmegfelelőbb konstrukciót kell ajánlania. A hitelügynök számára 

http://www.coggle.it/
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tegyük lehetővé, hogy Internetet használjon és kereshessen a különböző ban-

kok ajánlatai közül. Ezt persze a kivetítőn az egész osztály nyomon tudja kö-

vetni. Fontos, hogy mindkét hallgató érveljen a kérése és döntése mellett. 

Miért ezt kéri, és a másik miért azt ajánlja. Ajánlatának milyen feltételei van-

nak. (Például: már két éve működik a cég, az éves árbevétele meghaladja az öt 

millió forintot, stb. Ezek a feltételek a bankok honlapjain föl vannak tüntetve). 

A vállalkozó-hallgató pedig reagál a kérdésekre. Szerencsés esetben 15 perc 

elegendő, hogy a „megfelelő” banki terméket megtalálják és megállapodjanak 

a feltételekben. (Ez azért is könnyű, mert a legtöbb bank konkrét hitel- és 

számlacsomagot ajánl a kisvállalkozóknak, amelyek feltételeiben nem lehet 

lényegesen változtatni.) Ezt követően a tanulók szerepet cserélnek, és ismét 

eljátsszák a feladatot. A szerepcsere azért nagyon fontos, hogy a tanulók meg-

tanuljanak a másik fejével is gondolkodni, hogy ugyanazt a problémát egy má-

sik nézőpontból is átgondolják. Egymás érveiből tanulva a szerepcsere után 

mindketten fölkészültebben fogják szerepüket alakítani. A vállalkozó-hallgató 

már tudja milyen tényezők segíthetik a jobb kondíciók elérését, míg az ügynök 

jobban képes magát beleélni az ügyfél problémájába. Az óra hatékonyságát és 

interaktivitását növeli, ha minden tanulónak lehetősége van az internetet 

használni vagy a saját mobil-internet eszközén vagy a tanteremben beépített 

számítógépeken. A szerepjáték végén kérjük meg az osztályt, hogy ha ők talál-

tak jobb megoldást a hallgató – vállalkozó problémájára, azt ismertessék. Az 

újabb felvetést az osztály vitassa meg. Erre alkalmas az indián módszer. Ennek 

lényege, hogy ha valaki az előtte szólóval vitatkozni akar, akkor előtte röviden 

meg kell ismételnie, össze kell foglalni, hogy mit mondott az előtte szóló. Pél-

dául. Te azt állítottad, hogy azért az „X” bank folyószámla hitele a legkedve-

zőbb, mert bár drágább, de a bank nem kér fedezet. Az én véleményem sze-

rint, mivel a vállalkozásnak van tehermentes ingatlanja érdemes azt felajánla-

ni, cserében a jelentős kamatcsökkenésért. A lényeg, hogy a vita során előbb 

meg kell értenem a másik csoport, vagy személy álláspontját, össze kell tud-

nom foglalni mondandója lényegét, és csak azt követően fejtem ki a saját né-

zeteimet. Ennek célja, hogy figyeljenek egymásra a tanulók és ne kapásból 

utasítsák el a másik véleményét, hanem előbb gondolják át, próbálják megér-

teni azt, és csak utána fogalmazzák meg az ellenérveiket. A tanulók az óra so-

rán megértik, hogy egy-egy problémának a megoldását számos módon lehet 

megközelíteni és vannak esetek, amikor nincs egy legjobb megoldás, hanem a 

jó megoldások közül kell tudni kiválasztani a vállalkozás számára legmegfele-

lőbbet. Ha van idő még egy szerepjátékra, akkor a tanulók azt is megtapasztal-

ják, hogy az a megoldás, ami az egyik vállalkozás számára ideális, az a másik 

vállalkozás számára kedvezőtlen, vagy objektív okokból használhatatlan. Cél-

szerű, ha az óra végén a Tanár foglalja össze a tanulságokat, ráirányítva a fi-

gyelmet a legfontosabb megállapításokra. 

 Munkafolyamat: egyéni és csoport munka, szerepjáték 

 Eszközigény: Internet elérési lehetőség, és mobilinternet eszközök 
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 Időigény: szerepjátékonként 15 perc, két szerepjáték esetén kitölti a 

teljes tanórát 

 Fölkészülés: A Tanárnak célszerű alaposan áttekinteni a bankok - KKV-k 

számára kínált termékeit. Érdemes sajátmagának egy összefoglaló táb-

lázatot készíteni, amely segítségével a különböző ajánlatok gyorsan és 

könnyen áttekinthetők és összehasonlíthatók. Így az órán erre a tanár-

nak már nem kell koncentrálnia, teljes figyelmét az interaktív folyama-

tok moderálásra fordíthatja. Az Interneten számos olyan honlap talál-

ható, amelyik elvégzi ezt az összehasonlítást illetve segítséget ad az 

összehasonlításra. Példaként érdemes a következőket megnézni: 

http://bankvaltas.hu/, http://www.bankmonitor.hu/bkik/kkv-

szamlacsomagok/kereses.htm , http://kiszamolo.hu/legolcsobb-

bankszamlak-mikrovallalkozasoknak/  

 

Alkalmazás, gyakorlás probléma megoldás 
1. Felderítés;- hogyan bankol egy kisvállalkozó. Miután a tanulók az előző órákon 

kellő jártasságot szereztek a különböző banki szolgáltatások és termékek te-

rén, érdemes tudásukat a valós életben is kipróbálni. A felderítés lényege, 

hogy a tanulók felkeresnek egy bankfiókot illetve egy kis vállalkozást és be-

szélgetés során mélyítik el banki-finanszírozási ismereteiket. A tanulók két-

háromfős csoportokban dolgoznak. A csoportok szerveződhetnek spontán 

módon, de ha van pedagógiai célja, akkor a Tanár is kialakíthat csoportokat, 

tudás szint, egyéni adottságok (könnyen kommunikál, nehezen tud beszélge-

tést kezdeményezni) stb., alapján. A tanuló csoportok feladata, hogy első kör-

ben keressenek lakóhelyükön, vagy családi, ismerősi körben olyan kis vagy 

mikro vállalkozást, amelynek van aktív bankkapcsolata és készek finanszírozási 

tapasztalataikat beszélgetés keretében a tanulókkal megosztani. A beszélge-

tésre a tanulókat föl kell készíteni. Ennek egyik módja lehet, hogy a kialakított 

csoportok google csoportba szerveződnek (vagy a Tanár létrehozza a csopor-

tokat), és minden csoport készít egy riport vázlatot a Google Drive dokumen-

tum szerkesztővel. Ehhez hasznos lehet az alábbi link: 

http://munkanaplo.blog.hu/2008/05/06/hogyan_keszitsunk_interjut. A ri-

portvázlatban pontokba kell foglalni mindazokat a kérdéseket, amelyeket a 

tanulóknak a beszélgetés során tisztázniuk kell. Javasolt, hogy elsőször maguk 

a tanulók próbálják meg a riportvázlatot összeállítani, majd a vázlatokat a kö-

vetkező órán közösen vitassák meg, és a vita végén véglegesítsék azt. Nem 

baj, ha nem lesz minden riport vázlat teljesen azonos. Ez különösen akkor me-

rülhet föl, ha az adott tanulócsoport már tudja, kivel fogja az interjút készíte-

ni. A lényeg az, hogy fontos kérdés egyik listáról se maradjon le. Az alábbiak-

ban megadunk egy lehetséges vázlatot:  

a. A vállalkozás neve, címe 

b. A cég profilja, tevékenységi köre (mivel foglalkozik, mi jelenti a bevéte-

lének forrását) 

http://bankvaltas.hu/
http://www.bankmonitor.hu/bkik/kkv-szamlacsomagok/kereses.htm
http://www.bankmonitor.hu/bkik/kkv-szamlacsomagok/kereses.htm
http://kiszamolo.hu/legolcsobb-bankszamlak-mikrovallalkozasoknak/
http://kiszamolo.hu/legolcsobb-bankszamlak-mikrovallalkozasoknak/
http://munkanaplo.blog.hu/2008/05/06/hogyan_keszitsunk_interjut
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c. A beszélgető partner (interjúalany) neve beosztása (ügyvezető, tulaj-

donos, igazgató, pénzügyi vezető, stb.,) 

d. Az alkalmazottak száma 

e. A cég éves bruttó árbevétele 

f. A cég átlagos havi pénzforgalma  

g. A cég átlagos havi árbevétele 

h. Hány bankkal állnak kapcsolatban, (nem muszáj a bankot megnevezni, 

de nem baj, ha felírják) 

i. Ha több bankkal is szerződéses kapcsolatban állnak, annak mi az oka. 

(vannak vállalkozások, amelyek más banknál vezetik a bankszámláju-

kat és más banknál intézik hitelügyeiket, illetve bizonyos megfontolá-

sok, esetleg költségelőny miatt tartanak fenn több bankkal bankszámla 

kapcsolatot.) 

j. Ki tartja a bankkal a kapcsolatot a vállalatnál  

k. Igénybe vesznek-e internet banki szolgáltatást  

l. Van-e a cégnek vállalkozói hitelkártyája és hány 

m. Átlagban mennyi készpénzt tartanak a házi pénztárban (ez kényes kér-

dés erre lehet, hogy a vállalkozó nem fog válaszolni) 

n. Vett-e már fel a cég hitelt 

o. Ha igen mikor, milyen hitelt, milyen gyakorisággal és milyen összegben 

p. Miért volt szükségük a hitelre  

q. Van-e a cégnek jelenleg hitele 

r. Hogyan döntöttek a hitelről, miért pont azt a bankot és azt a hitelt vá-

lasztották 

s. Milyen feltételekkel kaptak hitelt, stb.  

 

Ha valamelyik tanulócsoport nem talál olyan vállalkozást, amelyiknek hitele van vagy 

volt, akkor célszerű a kérdéseket a bankszámla szerződés illetve a bankszámla haszná-

lat irányába elvinni. (De ilyenkor arra is rá kell kérdezni, hogy eddig miért nem vettek 

igénybe hitelt és a jövőben terveznek-e hitelfelvételt. Ebből is sok hasznos tapasztala-

tot szerezhetnek a diákok). A bankszámla használattal kapcsolatban meg lehet kér-

dezni például, hogy milyen gyakran vesznek igénybe banki szolgáltatást? Milyen 

rendszerességgel végeznek banki átutalást? Szoktak-e rendszeresen készpénzt befi-

zetni a bankba? Kötelezettségeiket inkább átutalással vagy készpénzfizetéssel rende-

zik? Milyen költséget számol föl a bank átutaláskor, és mennyit a készpénz felvétele-

kor, stb. 

Amikor a riport vázlat véglegesítésre került a tanulóknak kellő időt kel adni arra, hogy 

a riportot elkészíthessék. A kész riportot szintén a Google Drive dokumentum szer-

kesztővel készítsék el. Ez lehetővé teszi a csoporttagok számára, hogy egymástól fizi-

kailag távol is tudjanak a riport összeállításán, letisztázásán dolgozni, a Tanár pedig a 

munkát folyamatosan nyomon követheti, esetleg idejében jelezheti, ha a munka las-

san halad vagy téves irányt vesz. A kész riportot a csoportok órán, az osztály előtt 

prezentálják. Ha nagy a csoportok száma (több mint négy), akkor a Tanár jelölje ki azt 
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a pár riportot, amit órán is érdemes feldolgozni. Fontos azonban, hogy az összes ri-

port kerüljön föl egy netes felületre, ahol a tanulók a többi riportot is el tudják olvas-

ni. Akár szavaztathatnak is arra, hogy a tanulók melyik riportot találták a legérdeke-

sebbnek.  

A feladat második része egy bankfiók fölkeresése. A tanulók keressenek föl egy a la-

kóhelyükhöz közel eső bankot és részben az ott elhelyezett prospektusokból, részben 

sorszámot váltva, az ügyintézővel történő beszélgetés során próbáljanak meg minél 

több információt beszerezni egy kisvállalkozó által felvehető hitelről. Ide vihetik ma-

gukkal példának a „saját” vállalkozásukat, amelyet a korábbi órákon „alapítottak”, de 

felhasználhatják a riport során szerzett információkat is modellül. Tilos ilyenkor a 

megismert cég nevét említeni. A beszélgetés elején közölni kell a banki alkalmazottal, 

hogy iskolai feladatot oldanak meg és a számok, adatok csak kitaláltak. Arra is ügyel-

jenek a tanulók, hogy 10 – 15 percnél több időt ne vegyen igénybe a beszélgetés. A 

banki alkalmazottak többsége megértő lesz és szívesen ad felvilágosítást, szívesen se-

gít a tanulóknak a feladat megoldásában. Szükség esetén vihetnek magukkal a tanár 

által aláírt papírt, hogy iskolai feladathoz veszik igénybe az alkalmazottak segítségét. 

A banklátogatás előtt a csoportok állítsanak össze egy listát, hogy mit szeretnének a 

bankban megbeszélni. Például milyen feltételekkel vehet igénybe folyószámlahitelt 

egy öt éve működő vállalkozás, amelynek a havi átlag számlaforgalma 5 millió forint. 

Itt is célszerű a Google Drive dokumentumot használni. A tanár ellenőrizze, hogy a 

csoport kellően felkészült és megfelelő kérdéssel kíván a bankba menni. A tanárnak 

lehetősége van, hogy javítsa, pontosítsa kérdéslistát. Felkészületlenül ne engedjük a 

tanulókat a bankba. A tanulók a banki tapasztalatot egy rövid összefoglalóban rögzít-

sék, és ezt tegyék publikussá a Google Drive felületén. 

A kiértékelést szintén az osztály előtt végezzük. Nem kell minden megoldást megbe-

szélni. Azokat célszerű kiemelni, amelyek a legjobban prezentálják a vállalkozó és a 

bank kapcsolatát. Ezt az órát föl lehet használni arra is, hogy az eddig a vállalkozások 

banki finanszírozásáról és banki kapcsolatairól tanultakat összefoglaljuk, rendszerez-

zük, az esetleges hibákat javítsuk. 

 Munkaforma: kiscsoportos, és egész osztályt bevonó munka, de támasz-

kodik a tanulók egyéni munkájára. Terepmunka 

 Eszközigény: Internet elérés, amely lehet a tanulóknál lévő mobilinternet. 

A feladatot ezek nélkül is meg lehet oldani, de mind a tanulóktól mind a 

tanártól sokkal nagyobb időráfordítást igényel 

 Időigény: Az osztállyal közösen végzett munka egy-egy tanórát kíván, de 

nagyobb létszámú osztály esetében ez több órát is igénybe vehet.  

 Fölkészülés: különösebb fölkészülést nem igényel, mert mind a tanulók 

mind a tanár a már ismert eszközökkel és információkkal dolgozik. 

2. Feladat rally- hitelezés, fedezetszámítás. A gyakorlat célja, hogy a bankhitelek-

ről és a banki fedezetekről tanultakat konkrét számpéldákon keresztül gyako-

rolják a tanulók. Az osztályt négy-ötfős csoportokba kell rendezni. Az egyes 

csoportokba közel azonos képességű tanulók kerüljenek. Egy csoportban ma-
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ximum öt fő legyen. Minden tanuló önállóan kitöltendő, a többiekétől eltérő 

feladatlapot kap. A feladatlapon a hitelezésre és a fedezetekre vonatkozó, il-

letve azokhoz kapcsolódó kérdéseket, számpéldákat, feleletválasztós és mon-

dat kiegészítős feladatokat kell szerepeltetni. Példaként bemutatunk néhá-

nyat.  

a. Egy vállalkozás ötmillió forintos beruházási hitelt kíván felvenni. A 

bank a hitel mögé 120%-os fedezetet követel meg. Milyen értékű fe-

dezetet kell a vállalkozásnak felajánlania?   

b. A vállalkozás az alábbi fedezetekkel rendelkezik: Irodaépület: 3 millió 

forint könyvszerinti értéken, gépek berendezések: 4 millió forint ér-

tékben, 3 millió forint pénzpiaci alapban lekötve. A bank a felajánlott 

fedezeteket az alábbi értéken számítja be: Iroda épület 50%, gépek, 

berendezésék 20%, befektetési jegy 100%. Megkapja-e a cég a hitelt? 

elegendő-e a felajánlott fedezet? Igen. Nem. 

c. Ha a vállalkozásnak nincs a hitelhez elegendő fedezete az alábbiak kö-

zül mivel egészítheti ki azt (több helyes válasz is lehetséges):  

i. A tulajdonos saját családi házával 

ii. Szántót ajánl fel fedezetül 

iii. Önkormányzati kezességgel 

d. Egészítse ki a mondatot: A folyószámlahitel az ügyfél pénzforgalmi 

számlájához kapcsolódik és ….. problémák kezelésére szolgál. 

e. Milyen célokra használható fel a forgóeszköz hitel? Jelölje a helyes vá-

laszokat: 

i. beruházásra 

ii. bérfizetésre 

iii. hiteltörlesztésre 

iv. áruk vásárlására  

v. szállítói tartozás rendezésére 

vi. átmeneti likviditási zavarok kezelésére 

f. Hogyan folytatná a mondatot? A beruházási hitel célja 

i. más cégekbe való befektetés finanszírozása 

ii. egy hosszú lejáratú nagy értékű beruház finanszírozása 

iii. tartós likviditási problémák kezelése 

g. Egy vállalkozásnak rendszeresen keletkeznek rövid távú likviditási 

problémái. Általában a hó végén a bevételek fedezik a havi kiadásokat, 

de nincs meg a bevételek és a kiadások közötti időbeni összhang. Ön 

milyen típusú hitel felvételét ajánlaná? 

h. Mikor célszerű egy vállalkozásnak deviza hitelt fölvenni, válassza ki a 

helyes választ:  

i. Ha bevételei forintban keletkeznek, de kiadásai devizában,  

ii. Ha bevételei devizában keletkeznek és kiadásai forintban 

iii. Teljesen mindegy a kamat nagysága a lényeg 

i. A folyószámlahitel esetében mi a kamatszámítás alapja? Válassza ki a 

helyes választ:  
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i. A teljes hitelkeret összege 

ii. A mindenkor fennálló ténylegesen igénybe vett hitel nagysága 

j. Mi az, amit a folyószámla hitel után akkor is fizetni kell, ha ténylegesen 

hitel igénybe vétel nem történt. 

k. stb., 

A fenti példákat természetesen csak szemléltetésül szántuk. A lényeg, hogy a 

kérdések igazodjanak a hallgatók ténylegesen elsajátítandó ismeretanyagá-

hoz. Értelemszerűen annyi kérdéslistát kell összeállítani ahány tanuló van az 

osztályban. Ügyelni kell arra, hogy a kérdések ne sokat ismétlődjenek. Nem 

baj, ha van néhány kérdés, ami több feladatlapon is szerepel, de ezek ne ke-

rüljenek ugyanabba a csoportba. A kérdések számát úgy határozzuk meg, 

hogy azokat a hallgatók maximum 10 perc alatt megválaszolhassák. A mód-

szertan lényege, hogy minden csoport és minden tanuló nagyjából képessége-

inek megfelelő szintű kérdéscsoportot kap, így egyenlő eséllyel tudnak a cso-

portok egymással versengeni, hiszen mindenki a szintjéhez képest kell, hogy 

jól teljesítsen. A kérdéseknek és a válaszlehetőségeknek egyértelműnek kell 

lenni. A pontoknak összességében minden feladatlapon azonosnak kell lenni. 

Tehát ha mindenki minden kérdésre válaszol, akkor azonos maximális pontot 

ér el. A feladat első részében a csoport minden tagja egyénileg tölti ki a fel-

adatlapját, majd átnézésre továbbadja társának. Így folyamatosan körbeadják 

a feladatlapot és a csoporttagoknak módjuk van a hibát javítani illetve a hi-

ányzó választ megadni. Nagyobb létszámú csoport esetében elég, ha a tanu-

lók egymásnak jelzik, hogy melyik kérdésben bizonytalanok és melyiket nem 

tudják megválaszolni. A csoport többi tagja segít a feladat megoldásában. A 

Rally ugyanis nem az egyének, hanem a csoportok között folyik, ezért a cso-

port minden tagjának érdeke, hogy mindenki lehetőleg jó választ adjon. Ez 

erősíti a csoport szellemet, az egymásért érzett felelősséget, és nem utolsó-

sorban, kölcsönösen tanulnak egymástól. Ha a feladatlapok készen vannak, 

akkor a csoportok párban átadják egymás feladatlapjait és a tanár által kivetí-

tett megoldó kulcs alapján piros színnel elvégzik a javítást és megállapítják a 

pontszámot, majd a feladatlapok visszakerülnek eredeti gazdájukhoz, akik el-

lenőrzik a javítást. 

Ezután minden csoport ismerteti az elért csoport pontszámot és ennek alap-

ján kihirdetik a győztes csapatot.  

Ha maradt olyan kérdés, amelyre senki nem adott helyes választ, azt a tanár 

segítségével az osztály próbálja meg megválaszolni. 

 Munkaforma: egyéni és kiscsoportos 

 Eszközigény: kivetítő a megoldó kulcsokhoz 

 Időigény: A kérdések számától, az osztály létszámától és a kérdések 

nehézségétől függően változhat. Minimum 30 perc, de egy egész tan-

órát is kitölthet. 

 Fölkészülés: A tanártól komoly előkészítő munkát igényel, hiszen a ta-

nulók eltérő tudásszintjéhez alkalmazkodó differenciált nehézségi fokú 
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feladatlapokat kell összeállítania. A tanulók figyelmét föl kell hívni az 

előző órán arra, hogy milyen témakörből lesz a feladat rally. 

 

3. Probléma megoldás. Dönts, (ki hogyan döntene az adott helyzetben). A fel-

adat lényege, hogy a Tanár, vagy egy maga által készített, vagy szakirodalom-

ból kiemelt esettanulmányt mutat be a tanulóknak, amely egy elképzelt vagy 

valós vállalkozás finanszírozási problémáját írja le. Számos jól használható 

esettanulmány található Vecsenyi János „Kisvállalkozások indítása és működ-

tetése” című könyvében (Perfekt 2009), de vannak egyszerűbb számpéldák és 

feladatok a „Kisvállalkozások finanszírozása” című könyvben is. (Béza és társai, 

Perfekt, 2013). A lényeg az, hogy a kiválasztott esettanulmány feleljen meg a 

tanulók felkészültségének és támaszkodjon a már elsajátított ismeretekre. Az 

esettanulmányt, ha az nagyobb terjedelmű a tanulók otthon olvassák el és ké-

szüljenek fel belőle, ha a probléma megfogalmazása rövidebb, akkor elegendő 

az óra elején ismertetni a tanulókkal. A Tanulók a problémát először kiscso-

portokat alakítva vitassák meg, majd, ha a csoporton belül konszenzus alakul 

ki, akkor ismertessék a javasolt megoldást az osztállyal. Erre 10 percnél ne ad-

junk többet, különben nem jut elegendő idő az osztály szintű vitára. Nem tra-

gédia, ha az előirt időkereten belül nem minden csoportban jutnak közös ne-

vezőre. A vita lefolytatásra itt is alkalmas eszköz lehet a korábbi példákban 

bemutatott Indián módszer. Az első felszólaló után következő tanuló saját ér-

velését azzal kezdi, hogy előbb tömören összefoglalja az első hozzászóló javas-

latát. Bizonyítva ezzel, hogy megértette az előtte szólót, és pontosan látja az 

eltérést saját álláspontja és vitapartnere között. Ha valamit nem értett meg, 

akkor kérdezzen vissza mindaddig, amíg a nézőpontok egyértelműen tisztá-

zódnak. Például kérdezze meg, hogy ezt az állításodat milyen tényre alapozod. 

Lehet, hogy a kiinduló feltevés a hibás ás ezért jutottak eltérő megoldáshoz. 

Minden további hozzászóló hasonlóan jár el.  

A módszer lényege, hogy a tanulók megtanulnak dönteni, érvelni és vitatkoz-

ni. Felismerik, hogy egy problémának más-más nézőpontból más és más olva-

sata lehet, és több lehetséges megoldása is lehet egy problémának. 

 Munkaforma: kiscsoportos megbeszélés, vita indián módszerrel 

 Eszközigény: Esettanulmány  

 Időigény: egy tanóra. (Ezen az órán a vitakultúra, a helyes érvelés elsa-

játítása a fő cél, ezért minél több tanulónak meg kell adni a lehetősé-

get a vitába való bekapcsolódásra.) 

 Fölkészülés: a megfelelő esettanulmány kiválasztása 
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F. Ismeretek rendezése, összefoglalás. 

Az előző órákon a tanulók folyamatosan, egyre elmélyültebb ismereteket szereztek a kisvál-

lalkozások finanszírozásával kapcsolatos kérdésekben, ezen belül részletesen foglalkoztak a 

kisvállalkozások banki finanszírozási lehetőségeivel és bankkapcsolataival, azok formáival. 

Ezek az ismeretek azonban nem mindig állnak össze egységes konzisztens tudássá, ezért ér-

demes néhány órát arra szánni, hogy a tanulók a Tanár irányítása mellett az addig tanultakat 

rendszerbe foglalják, felismerjék az elsajátított ismeretek közötti logikai összefüggéseket, és 

egyben rendszerezzék, átismételjék a tanultakat. Erre a kooperatív oktatás számos eszköze 

áll rendelkezésre, amelyeket jól lehet kombinálni az infokommunikációs technikákkal. Az 

alábbiakban erre mutatunk be néhány példát. 

1. Gondolattérkép. A gondolattérkép kiválóan alkalmas arra, hogy az addig megismert fo-

galmakat a tanulók, a Tanár irányításával egy átfogó, rendszerező ábrán helyezzék el, 

ahol kibontakoznak az összefüggésék és a fogalmak tartalmi kapcsolódásai. Az alábbi áb-

ra a banki források egy lehetséges csoportosítását mutatja be.  

 

A központi témát úgy kell megválasztani, hogy azt a tanulók folyamatosan bonthassák ki. A Coogle 

számos plusz lehetőséget biztosít, amivel a feladat kollektív elvégzése élményszerű lesz és a tanulók 

önkéntelenül versengeni fognak, hogy az ábrát minél több fogalommal egészítsék ki. Ezt erősíthetjük 

azzal, hogy minden tanuló a „saját” színét használja, így jól láthatóvá válik ki, mennyivel járult hozzá a 

közös munkához. Természetesen a választott központi téma mindig az addig elsajátított, átismételni 

és rögzíteni kívánt tudástól függ. Néhány jó tanács a gondolattérkép használatához: 

 A kulcsszavak mindig legyenek egyszerűek. Kerülni kell a bővített mondatokat. 

 Ügyeljünk a helyesírásra 

 Segítsük a színekkel a megértést. Alkalmazzunk különböző betűméreteket, és stíluso-

kat. Ezzel kiemelhetjük az azonos gondolatkörhöz tartozó szavakat. 

 Törekedjünk arra, hogy az összetartozó gondolatokat azonos csomóponthoz kapcsol-

juk, és egyértelmű legyen a fogalmi hierarchia a vonalak mentén. 
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 Többszintű, jól elhatárolt, egymástól egyértelműen elkülönülő elágazásokat ábrázol-

junk 

 Az ábrát (gondolattérkép) képekkel, linkekkel, jegyzetekkel és egyéb multimédiás tar-

talmakkal is kiegészíthetjük 

 Törekedjünk arra, hogy minden részinformáció kapcsolódjon a főtémához 

Munkaforma: csoportos, interaktív 

Eszközigény: Internet hozzáférés és/vagy mobilinternet eszközök 

Időigény: egy tanóra 

Fölkészülés: A Tanárnak előzetesen ki kell választani azokat a központi témákat, amelyeket a 

módszerrel át akar ismételni, illetve össze akar foglalni. 

 

2. Szerkesszünk Wikipédiát. A következő linken egy a Wikipédiához hasonló elven mű-

ködő tudástárat lehet szabadon létrehozni, de a szabályok egyszerűbbek. 

http://www.wikifoundrycentral.com. A Tanár létrehoz egy oldalt és meghívja a tanu-

lókat az oldalra, amit azután a tanulók szabadon szerkeszthetnek. Az oldalon (oldala-

kon) folyamatosan nyomon követhető ki mit írt vagy töltött föl az oldalra. Ezzel az 

eszközzel mindenkit önálló munkára lehet serkeni, mindenki látja a másik munkáját, 

azokhoz kiegészítést fűzhet, javíthat stb. A Tanár minden változást követni tud szük-

ség esetén elvégzi a javításokat. Az órán csak az oldal működését kell bemutatni, és 

pár példán keresztül engedni, hogy a tanulók maguk is kipróbálják a szerkesztést, de 

a tényleges munkát a tanulóknak otthon kell elvégezni. Erre akár több napot is adha-

tunk. A következő órán az elkészült tudástárat az osztály együtt értékeli és véglegesí-

ti. 

 Munkaforma: egyéni, csoportos 

 Eszközigény: Internet hozzáférés 

 Időigény: egy tanóra (amikor közösen értékelik a munkát), az előző órán a 

módszer begyakoroltatásra legalább 20 percet kell szánni  

 Fölkészülés: A webhely használatának tökéletes elsajátítása, hogy az osz-

tállyal a bemutatás és gyakoroltatás gördülékenyen menjen. A módszer 

egyetlen hátránya, hogy mind a tanártól mind a diákoktól középszintű an-

gol nyelvtudást igényel. 

 

3. Esettanulmány készítés. Az ismeretek rendszerezésére, a tanultak összefoglalására és 

a tanulók egyéni munkára való ösztönzésére is alkalmas lehet ez a módszer. A tanu-

lóknak olyan komplex, testreszabott feladatot kell adni, lehetőleg kinek-kinek külön-

bözőt, amely lehetőséget biztosít számukra az egyéni véleményalkotásra, a következ-

tetések levonására, a tanultak szakszerű alkalmazására. A cél az egyéni probléma-

megoldás fejlesztése, ismeretszerzés, terepmunka, a tanultak alkalmazása és rend-

szerezése. A tanulók a környezetükben keresnek meg vállalkozókat, akikkel az adott 

finanszírozási problémát átbeszélik, és amely alapján az esettanulmányt megírják. Ha 

http://www.wikifoundrycentral.com/
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erre nincs mód az is elfogadható, ha a tanuló maga talál ki és ír le egy döntési helyze-

tet majd végig vezeti a megoldást. Célszerű a tanulóknak segítő, rávezető kérdéseket 

adni, ami vezeti az esettanulmány írását. Álljon itt egy példa:  

 

a. Mi az esettanulmány címe? Miről fog szólni a dolgozat? 

b. Hogyan foglalnád össze az esettanulmány célját? Mi az, amit be szeretnél mu-

tatni? (Például: hogyan tud egy kisvállalkozó úrrá lenni a rendszeres likviditási 

zavarokon) 

c. Kiről vagy miről szól a tanulmány? Mutasd be részletesen. (Például: A szom-

szédunkban működő, kovácsolt alkatrészt gyártó Kft-ről. Létszám, forgalom, 

bevétel, ügyfélszám, bankolási szokások stb.) 

d. Hogyan észlelték a problémát? Hogyan meséltek erről? 

e. Milyen megoldással próbálkoztak? 

f. Milyen eredménnyel járt a próbálkozásuk? Megoldódott-e probléma? 

g. Ki segített a probléma megoldásában? 

h. Egyet értesz-e a választott megoldással? Te mit javasolnál? 

i. Milyen tanulságot lehet az estből levonni? 

j. Te mit tanultál az esetből? 

k. Tudnál e tanácsot adni hasonló helyzetben lévő vállalkozásnak? 

l. Mennyiben segítettek az esttanulmány megírásában az eddig elsajátított is-

meretek? 

A felad értékelésénél figyelemmel kell lenni a Tanuló eddigi teljesítményére. Ne egy 

abszolút mércéhez viszonyítva értékeljünk, hanem azt vizsgáljuk, hogy a tanuló ön-

magához képest milyen fejlődést mutatott fel. A legjobb esettanulmányokat tegyük 

fel egy közös netes felületre (Google Drive) ahol a többi tanuló is elolvashatja.  

Az értékelő órán beszéljük meg a legjobb eseteket és próbáljuk meg a tanulókat is 

bevonni a tanulságok levonásába, az általánosítható tapasztalatok, szabályok leszűré-

sébe. 

 Munkaforma: egyéni, csoportos 

 Eszközigény: Internet elérés, Google Drive alkalmazás. De a feladat e nélkül is 

sikeresen megoldható, csak egy kicsit több időráfordítást igényel. (A tanulók 

nem tudják előre megismerni a megbeszélendő esettanulmányokat) 

 Időigény: tekintettel arra, hogy ennek a feladatnak az ismeretek rendezése és 

az összefoglalás, a tudás rögzítése a célja, célszerű egy teljes tanórát szánni a 

földolgozásra. 

 Fölkészülés: Megfelelő esettanulmány témák kiválasztása, majd a Tanárnak 

meg kell ismerni az össze esettanulmányt és korrekt értékelést kell adni.  

 

Ellenőrzés, értékelés 

Egy nagy tematikus egység, illetve egy önálló tananyagrész lezárásakor elengedhetetlenül 
fontos, hogy a Tanár értékelje az addig végzett munkát. Az értékeléseknek nem csak, és nem 
elsősorban az a célja, hogy fölmérje a tanulók egyéni teljesítményét, egyéni fejlődésüket, 
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legalább ilyen fontos annak értékelése, hogy az alkalmazott módszerek hogyan működtek, 
beváltották-e a hozzáfűzött reményeket, sikerült-e az adott időkereten belül elsajátíttatni a 
tanulókkal az előírt tananyagot, sikerült-e megteremteni a kapcsolatot a korábbi ismeretek-
kel illetve megfelelően kiépült-e a híd a többi tantárgyhoz illetve a következő tananyagrész-
hez.   

Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a csoportmunka, a kooperáció megkívánja a tanártól, 

 minden tanuló egyedi szakmai tudásának, készségének és képességének és annak változásai-
nak folyamatos ismeretét,  

 tudjon a tanár a csoportmunka során beavatkozni a csoportdinamikába, a munkamegosztás-
ba 

 a tanulók mindegyike minden feladat után kapjon valamilyen visszajelzést saját szerepéről és 
arról, hogy mennyire és mivel tudott hozzájárulni a csoport eredményeihez.  

Az első módszertani füzet az értékelést, annak pedagógia módszertanát részletesen tárgyal-

ja. Ebben a fejezetben elsősorban néhány olyan példát kívánunk bemutatni, amely az értéke-

lés során is épít a kooperatív oktatás és az infokommunikációs eszközök alkalmazásra. 

1. Projekt vizsga- Kérdőíves felmérés. A korábban már ismertetett Google Drive egyik al-

kalmazása, a Google Űrlapok segítségével viszonylag gyorsan és könnyen értékelhe-

tően mérhető fel a tanulók tudása. Az űrlap egyaránt alkalmas nyitott és zárt kérdé-

sek feltételére és egyéb kombinációkra. Gyakorlatilag elektronikus eszközökkel tu-

dunk tetszőleges tesztkérdéseket összeállítani. Nagy előnye a módszernek, hogy a vá-

laszokat, amelyeket a Tanulók elektronikusan küldenek át a tanárnak, egy Excel táb-

lában a rendszer azonnal összesíti, és hasznos információkat csatol hozzá. Ehhez csu-

pán az szükséges, hogy a Tanulók rendelkezzenek Google fiókkal. Ha indokolt, akkor 

egyéni tesztlapok is készíthetők, illetve ha a tudás szint szerint kíván a tanár differen-

ciálni, akkor erre is van mód.  

Fontos, hogy a kérdések egyértelműek és könnyel érthetők legyenek. Kerülni kell a 

bonyolult összetett kérdéseket. Célszerű először könnyebb kérdésekkel indítani, majd 

fokról-fokra nehezíteni a kérdéseket. Így a tanuló motivált marad a kezdeti sikerek 

után, és könnyebben bírózik meg később a nehezebb kérdésekkel. A felmérő dolgo-

zatra 30 percnél több időt ne hagyjunk, egyrészt mert a tanulók elfáradnak másrészt 

érdemes a kérdéseket még ugyan azon az órán földolgozni. Az értékeléshez adjuk 

meg az értékelő sémát és kérjük meg a tanulókat, hogy az értékelést maguk végezzék 

el. (A Tanár számára rendelkezésre áll minden megoldás, ezért az értékelést később 

maga is el tudja végezni). A közös megbeszélés alkalmas arra, hogy a tanulók ne csak 

saját fejlődésüket lássák, hanem az osztály egészének tudásszintjéről is képet kapja-

nak. 

 Munkaforma: egyéni és csoportos 

 Eszközigény: Internet elérés és/vagy mobilinternet eszközök. Ezek híján ter-

mészetesen írásban is elkészíthető a teszt, de a földolgozás sokkal időigénye-

sebb és a hallgatók sem tudnak olyan közvetlenül bekapcsolódni. 

 Időigény: egy tanóra 

 Fölkészülés: tesztkérdések összeállítása, csoportok kialakítása, (ha indokolt). 
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2. Projektvizsga – hagyományos házi dolgozat.  

A kérdőíves felmérést kiegészíthetjük a hagyományos házi dolgozat készítésével is. Ez 

történhet a Google Drive Dokumentum segítségével, de a leghagyományosabb mó-

don a munkafüzetbe írva is. Ez utóbbi hátránya, hogy nehezíti a későbbiekben a dol-

gozat órán történő közös feldolgozását.  

Sok tanulónak nehézséget okoz a tesztkérdések megválaszolása, feszültséget okozhat 

az időkényszer és bizonyos mértékben az eredményt a véletlen is befolyásolja. Ezt 

tudja kompenzálni a házi dolgozat. A házi dolgozat készítése nagyobb teret enged a 

diákok készsége, és tudásszintje szerinti differenciálásnak. A Tanár egyedileg határoz-

za meg az elvégzendő feladatot és ezzel figyelemmel tud lenni a tanuló adottságaira.  

A kiadott feladatoknak nagyobb tananyag egységet kell átfognia annak érdekében, 

hogy a tanuló felkészültségét szélesebb spektrumon lehessen lemérni. A megoldás 

igényeljen lexikális tudást, amelyet a tanuló az Interneten és tankönyvben tud meg-

szerezni. El kell várni, hogy a dolgozatban a tanulók a megfelelő fogalmakat használ-

ják. Csatoljon a tanuló a dolgozata végéhez egy fogalom magyarázatot, ahol az alkal-

mazott fogalmakat definiálja (nem baj, ha a könyvből másolja, vagy a netről tölti le 

azokat). Legyen a dolgozatban gondolkodtató feladat, vagy döntési helyzet, ami a ta-

nultak készségszintű alkalmazásának mérésére és a tanuló önálló gondolkodásának 

értékelésére alkalmas. Legegyszerűbb, ha tanár egy rövid esettanulmány feldolgozá-

sát kéri. Ezeket az esettanulmányokat maga állítja össze a fenti szempontok alapján.  

Például: Egy tíz fős vállalkozás, amelynek az éves forgalma 50 millió forint, havi árbe-

vétele 300-500 ezer forint között ingadozik, az eddigieknél egy nagyobb értékű és na-

gyobb nyereségtartalmú megrendeléshez jut. Ha a megrendelést teljesíteni tudják, 

akkor a havi árbevételük egymillió forintra ugrik, az anyagbeszerzésre fordítandó 

költségeik 30%-kal nőnek és elérik a havi 300 ezer forintot. A vállalkozásnak nincse-

nek felhalmozott tartalékai, és bár a fizetési kötelezettségeiknek eddig bankhitel nél-

kül eleget tettek, de többször előfordult, hogy szállítóiknak egy-két nap késedelem-

mel tudtak csak fizetni. A megrendelésnek mindenképp eleget akarnak tenni, de nem 

tudják, hogy a megnövekedő anyagbeszerzés fedezetét hogyan teremtsék elő. Fel-

adat: értékeld a vállalkozás helyzetét, vedd számba a lehetséges finanszírozási alter-

natívákat, válaszd ki a szerinted legmegfelelőbbet és döntésedet részletesen indo-

kold. 

Természetesen az estpéldák a szerint változnak, hogy melyik tananyag rész tárgyalá-

sának lezárása történik. Itt nagy szükség van a Tanár kreativitására. A legszínvonala-

sabb megoldásokat érdemes osztályszinten is feldolgozni. 

 Munkaforma: egyéni, házi dolgozat 

 Eszközigény: jó, ha van Internet hozzáférés, de a feladat e nélkül is megoldha-

tó 

 Időigény: A kiértékelés és a legszínvonalasabb dolgozatok feldolgozására 

szánhatunk egy tanórát, de időszűkében elegendő, ha a Tanár emeli ki a leg-

jobb megoldásokat és foglalja össze a témát. Így 20 perc elegendő 

 Fölkészülés: Testre szabott esetpéldák kidolgozása. 
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3. Témazáró esettanulmány készítése.  

Az esettanulmány készítése nem csak az ismeretek rendezésére és a tanultak össze-

foglalásra alkalmas, hanem fölhasználhatjuk az értékelés céljára is, mint egy témazá-

ró házi dolgozatot. Tekintettel arra, hogy az esettanulmányról az előző fejezetben 

már részletesen írtunk itt erre most nem térünk ki. 

Az előbbiekben a témazáró értékelésre mutattunk be néhány példát. Mint a bekezdés elején 

hangsúlyoztuk az értékelés kettős célú, és az egész didaktikai egységre vonatkozik. Egyrészt 

értékelni kell a tanulókat egyenként. Mennyire sikerült elsajátítaniuk az adott tananyagrészt? 

Mennyit fejlődtek önmagukhoz képest? A lemaradókat sikerült-e az átlaghoz közelebb hoz-

ni? Mennyire tudtak a közös munkába bekapcsolódni? Másrészt a Tanárnak önmagát és az 

osztály egészének fejlődését is értékelnie kell. Javult-e az osztály egészének fölkészültségi 

szintje? Sikerült-e a megfelelő kapcsolatot kiépíteni a kapcsolódó tananyagrészek és tantár-

gyak között? Mennyire voltak hasznosak a választott módszerek? Teljesültek-e az adott 

módszerrel szembeni elvárásai? Sikerült-e a feladatok megoldásához szükséges időkeretet 

helyesen megbecsülni? Min kellene a jövőben változtatni? Sikerült-e az adott tananyagrészt 

a tanulóknak átadni? Elég motiváltak voltak-e a tanulók stb., Mivel egy új oktatásmetodikai 

módszerről van szó, ezek a visszamérések a tantárgy fejlesztés szempontjából rendkívül 

hasznosak. 

Ajánlott irodalom, hasznos linkek 

 Vecsenyi János. Kisvállalkozások indítása és működtetése. (Perfekt, 2009) 

 Béza Dániel, Csákiné Filep Judit, Csapó Krisztián, Csubák Tibor Krisztián, Farkas 

Szilveszter, Szerb László: Kisvállalkozások finanszírozása. (Perfekt 2013) 

 www.coggle.it. 

 http://www.scrumblr.ca 

 http://bankvaltas.hu/ 

 http://www.bankmonitor.hu/bkik/kkv-szamlacsomagok/kereses.htm , 

 http://kiszamolo.hu/legolcsobb-bankszamlak-mikrovallalkozasoknak/ 

 http://munkanaplo.blog.hu/2008/05/06/hogyan_keszitsunk_interjut. 

 http://www.wikifoundrycentral.com 

 https://drive.google.com/drive/  

 http://www.openmeetings.de/ 

 http://b.socrative.com 

 http://letsgeddit.com 

 http://doodle.com/ 

 Google Drive Naptár 

 www.joomag.com 

 www.pinterest.com 

 http://www.calameo.com/ 

 https://onedrive.live.com/ 

 http://wikiwiki.lap.hu/ 

 http://mindmeister.com 

http://www.coggle.it/
http://www.scrumblr.ca/
http://bankvaltas.hu/
http://www.bankmonitor.hu/bkik/kkv-szamlacsomagok/kereses.htm
http://kiszamolo.hu/legolcsobb-bankszamlak-mikrovallalkozasoknak/
http://munkanaplo.blog.hu/2008/05/06/hogyan_keszitsunk_interjut
http://www.wikifoundrycentral.com/
https://drive.google.com/drive/
http://www.openmeetings.de/
http://b.socrative.com/
http://letsgeddit.com/
http://doodle.com/
http://www.joomag.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.calameo.com/
https://onedrive.live.com/
http://wikiwiki.lap.hu/
http://mindmeister.com/
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Tematikus egység: Vállalkozások üzleti tervezése 

Bevezető óra 
Optimális esetben mire a hallgatók ehhez a témaköhöz érnek, már tisztában vannak a vállalkozás 

fogalmával és az ehhez szükséges alapvető készségekkel és kompetenciákkal, ennek ellenére nem árt 

minden egység előtt röviden összegezni az eddig elsajátított ismereteket akár a korábban készült 

gondolattérképek vagy táblavázlatok újra kihelyezésével (amennyiben ezek rendelkezésre állnak).  

1. Tanári kérdések. Az üzleti tervezés felvezetéseként mindenképpen javasolt 

néhány célzott kérdés segítségével ráhangolni a csoportot az új tananyag ke-

reteire. Lehetséges kérdések: 

 Mit érthetünk az „üzleti terv” szókapcsolat alatt? 

 Milyen részei lehetnek? 

 Fontos-e hogy legyen? 

 Honnan és hogyan lehet hozzá adatokat szerezni? 

 Kinek és miért írunk üzleti tervet? (pl.: pályázathoz, hitelkérelemhez, po-

tenciális befektetőnek, saját magunknak) 

 Lehet-e üzleti terv nélkül vállalkozást indítani? 

 Van szavatossági ideje, lejárati dátuma egy üzleti tervnek? 

Egy vállalkozás indítása nem sokban különbözik egy iskolai számonkéréstől: ha 
nem vagyunk kellően felkészültek, hamar kellemetlen következményekkel talá-
lhatjuk szembe magunkat, éppen ezért érdemes már az indulás előtt egy tervet 
készíteni, melyet aztán később adaptálhatunk a vállalkozásra hatást gyakoroló 
külső vagy belső hatások alapján. Az első kérdést („Mit érthetünk üzleti terv 
alatt?”) célszerű közösen megvitatni, hogy a csoport minden tagja számára 
ugyanazt jelentse a témakör egyik alapfogalma, a többi kérdés esetében javasolt 
3-5 fős csoportok létrehozása, annak érdekében, hogy kellő időt hagyjunk a diá-
koknak a kérdés átgondolására és megválaszolására. (Ez a lépés opcionális, 
megfelelően kis létszámú csoport esetén közösen is meg lehet vitatni egy-egy 
problémakört.) Fontos mindjárt az elején felhívni mindenki figyelmét arra, hogy 
nincsenek jó és rossz válaszok; több kérdésben szakmai körökben sem feltétlenül 
teljes az egyetértés. Amint a csoportok konszenzusra jutottak, a többiekkel 
közösen vitassuk meg a válaszokat. Célszerű a tanárnak felírni a táblára is a fon-
tosabb kulcsszavakat, hogy később felhasználhassa azokat a témakör oktatása so-
rán. E módszer egy megfelelő alternatívája lehet a „gondolattérkép”, melyről 
bővebben lásd Gyarmathy (2001)1 írását. 

e. Szükséges eszköz(ök): tábla vagy nagyobb méretű papír és íróeszköz, a 

válaszok vázlatos rögzítéséhez. 

f. Felhasznált idő: 15 – 20 perc. 

g. Munkaforma: egyéni majd opcionálisan csoportos munka,  

h. Felkészülés: A csoport létszámához igazodó darabszámú kérdések kidol-

gozása, illetve a válaszok megvitatása során a beszélgetés irányítása 

                                                           
1 Gyarmathy Éva (2001): Gondolatok térképe, TaníTani, 2001, 18 - 19. (108 115. old) 
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i. Elvárt eredmény: a tanulók ráhangolódnak a témára, illetve közösen meg-

fogalmazzák az üzleti terv definícióját, illetve konszenzusra jutnak a főbb 

irányelveket illetően. 

j. Megjegyzés: a csoport létszámától és előképzettségétől függően a fent fel-

soroltaktól eltérő kérdések is feltehetőek, illetve kihagyható a csopor-

talkotási fázis, amennyiben a csoport már rendelkezik a megválaszoláshoz 

szükséges ismeretek nagy részével. 

2. Különböző ötletfeltárási módszerek: Ma már rengeteg helyről lehet vállalkozói 

ötleteket szerezni, így számos módszer létezik e folyamatok bemutatására. Üzleti 

tervezést oktatni roppant nehéz tantermi példák alapján, ezért erősen javasolt 

akár közösen, akár egy tanári előadás folytán a lehető legtöbb lehetőséget feltárni 

és kipróbálni. Az alábbiakban az egyes alternatívák egy-egy lehetséges kipróbálási 

módon keresztül kerülnek bemutatásra. 

Ötletek tudatos keresése: az ötletszerzés ezen módját leginkább házi feladatként érde-

mes kipróbálásra feladni, hiszen rengeteg elérhető forrás létezik. A diákok ma már főként 

csak elektronikus úton tájékozódnak, de hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy a nyomtatott 

média is kínál még e téren lehetőségeket. A teljesség igénye nélkül (Szirmai – Klein, 2009 

73-82. oldal alapján saját gondolatokkal kiegészítve): 

 Folyóiratok színes hírei: bármelyik ismeretterjesztő vagy látókör bővítő hír 

beindíthatja a fantáziát 

 Újságok levelezési rovatának tanulmányozása: ha sokan panaszkodnak egy 

megoldatlan problémára az egy kielégítetlen igényt jelezhet 

 Hirdetési lapok és hirdetési rovatok olvasása: az álláshirdetések 

(hiányszolgáltatások és szakmák) böngészése nem csak új, de meglévő vál-

lalkozások számára is hasznos lehet a lehetőségek azonosítására 

 Online ötletgyűjtő-portálok szondázása: például a Haszon Magazin Üzleti 

ötletek rovata vagy http://www.businessownersideacafe.com/ címen 

elérhető angol nyelvű honlap. 

A feladat lényege, hogy a tanulók igyekezzenek az önálló otthoni munka során több for-

rást is megnézni, és akár 3-4 nekik tetsző, általuk megvalósíthatónak vélt ötletet is össze-

gyűjteni. 

Ötletek tudatos generálása: több csoportos alkotási technika (például ötletroham, no-

minális csoportmódszer, 635-ös módszer stb.) is létezik, melyek alkalmazása akár több 

órát is igénybe vehet, ezért tantermi keretek között az alábbi, több technika elemeit is 

magába olvasztó egyszerűsített változat kipróbálása javasolt. Első lépésként mindenki 

egyénileg és önállóan írja fel egy üres lapra, mi jut eszébe az „üzleti ötlet” szókapcsolat-

ról. Megkötés nélkül bármi felkerülhet a lapra, ami a diák számára összekapcsolható az 

eredeti hívószóval. Ezt követően alakítsunk 3-5 fős csapatokat, majd az együttdolgozó di-

ákok igyekezzenek a lapra felírt gondolataik között kapcsolatot találni (egy szó több cso-

portban is szerepelhet, amennyiben a tanulók meg tudják indokolni, miért tartoznak ösz-

sze). Például egy háromfős csoportban szerepelnek az alábbi szavak: alkoholos fagyi, 

strand és házhozszállítás. E három szóból bármelyik kettő kerülhet egy csoportba: 

1. Alkoholos fagyi árusítása a strandon 
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2. Alkoholos fagyi házhozszállítása házi bulihoz 

3. Strand házhozszállítása nyáron (például egy felfújható medencék kölcsönzésére 

szakosodott vállalkozás, mely a strand egyéb szolgáltatásait is megpróbálja nyúj-

tani) 

Ha a diákok elkészültek a rendezéssel, kérjük meg őket, hogy minden szócsoportra pró-

báljanak meg kitalálni egy-egy üzleti ötletet. Erre kellő időt hagyjunk számukra, mivel 

akár 10-15 szócsoport is létrejöhetett, azonban azt is tegyük számukra világossá, hogy 

nem kell görcsösen erőlködni azon, hogy minden szóegyveleghez társítsanak egy ötletet, 

viszont ebben a körben még az sem „megengedett”, hogy bármelyik ötletet elkezdjék 

jobban kifejteni. Szigorúan csak egy pár mondatos (minél kevesebb, annál jobb), alapel-

képzelés kerüljön rögzítésre (lásd a fagyi-strand-házhozszállítás példát). Amint elkészül-

tek, a csoport minden tagja válasszon egyet (lehetőség szerint ne ugyanazt), és kezdje el 

kidolgozni, mik kellhetnek az ötlet megvalósításához. Ismételten bármilyen gondolat fel-

kerülhet a lapra, itt még ne szelektáljunk. Ezt követően a diákok adják körbe lapjaikat a 

csoporton belül, hogy minden társuk dolgozzon egy picit az ő ötletükön is. Ha véget ért a 

kör és mindenki előtt újra a saját papírja van, két irányba is továbbvihető a feladat. A diá-

kok közül néhány vagy mindenki (amennyiben a létszám és a rendelkezésre álló időkeret 

ezt lehetővé teszi) bemutathatja az ötletét, illetve megkérhetjük a csoportokat is, hogy 

válasszanak egyet, melyet bemutatnak. A prezentációknál az alábbi szempontok kerülje-

nek be a bemutatókba: 

 Ő személy szerint miért ezt az ötletet választotta (ha a csoport választotta, 

akkor mondják el a szelekciós mechanizmust, illetve azt is, melyek voltak 

azokaz ötletek, amelyeket elvetettek és miért) 

 Megvalósíthatónak tartja/tartják-e az ötletet? 

 Szívesen foglalkozna/foglalkoznának-e ezzel napi 8-12 órát heti öt-hat 

napban 15-20 éven keresztül? Ha nem, akkor mennyit szánna/szánnának 

rá? 

 Mik voltak az ő személyes vagy a csoport tapasztalatai a folyamat során? 

Mi okozott nehézséget? 

a. Szükséges eszköz(ök): papír és íróeszköz a hallgatók számára 

b. Felhasznált idő: teljes mértékben csoportfüggő, de minimum 90 perc java-

solt a módszer alapos és átgondolt kivitelezéséhez, mivel sok olyan pont 

van, ahol a diákok számára hosszabb gondolkodási idő javasolt. 

c. Munkaforma: egyéni majd csoportos munka. 

d. Felkészülés: Célszerű az oktatónak otthon egyszer végig csinálni egyedül a 

feladatot, illetve a csoportos fázis során körbejárni a csoportok között, 

egy-két gondolattal továbblendítve az elakadt a folyamatot, ha szükséges. 

e. Elvárt eredmény: a tanulók egy strukturált és megismételhető folyamat 

segítségével kidolgozott üzleti ötletekhez jutnak, illetve gyakorolják a ké-

sőbbi tananyagokhoz szükséges gondolkodási mechanizmusokat. 

f. Megjegyzés: Az egyéni feladatok, illetve a tapasztalatok bemutatása írásos 

házi feladatként is kiadható, a szempontrendszer változatlan. 

Saját és környezetünk igényeinek feltárása: ez a lehetőség házi és tantermi feladatként 

egyaránt tesztelhető az alábbi szempontok szerint: 
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 Tudnál-e mondani egy olyan terméket vagy szolgáltatást, melyet 

szívesen megvásárolnál, 

 Közvetlen lakóhelyeden? 

 A kerületben, ahol laksz? 

 A faluban, településen vagy városban, ahol laksz? 

 Az országban? 

 Külföldön? 

 Az interneten? 

Megjegyzés: e kérdésekre mind egyénileg, mind csoportosan, mind pedig otthoni önálló 

munka keretein belül is meg lehet próbálni válaszolni, de minden esetben kövesse egy 

olyan feladat, melynek keretein belül másokat is meg kelljen kérdezni, lehetőleg az osz-

tályközösségen kívüli embereket. A kérdések irányulhatnak a diák saját igényeinek teszte-

lésére (másnak is van-e hasonló igénye), vagy új igények azonosítására is. 

Létező vállalkozás másolása vagy megújítása: e módszer kipróbálása főként házi feladat 

formájában ajánlott, bár tantermi körülmények között is megvalósítható. A lényeg, hogy 

a tanulók próbáljanak olyan külföldi terméket vagy szolgáltatást mondani, mely Magyar-

országon még nem létezik, de úgy érzik, lenne rá kereslet. Ugyanezen módszer egy másik 

változata lehet, ha képesek egy a környezetükben rosszul vagy egyáltalán nem működő 

vállalkozást mondani, melyet jobban vagy máshogy lennének képesek működtetni. A fel-

adat strukturálásához ajánlott kérdések: 

 Külföldi nyaralás vagy tanulmányút során találkoztál-e olyan termékkel 

vagy szolgáltatással, melyet itthon is szívesen használnál? Röviden írd 

le és mutasd be, Magyarországon hogyan és milyen körülmények 

között lehetne meghonosítani. 

 Tudsz-e olyan vállalkozást mondani, akár itthon, akár külföldön, 

közvetlen környezetedben vagy távoli környezetedben, mely rosszul 

vagy egyáltalán nem működik? (Például, ha egy környéken csak egy 

fodrászat, ahova hónapokkal előre be kell jelentkezni, mert mindig telt 

ház van, akkor talán érdemes lehet elgondolkodni egy második szalon 

megnyitásán is) 

Új ismeretek szerzése 
1. Adatgyűjtés a tervezés megkezdéséhez: az üzleti tervezés egyik fontos eleme, 

hogy megfelelő mennyiségű és minőségű adattal rendelkezzünk, melyek 

segítségével képesek lehetünk alátámasztani feltevéseinket a fogyasztókkal, az 

aktuális piaci trendekkel, versenytársainkkal, illetve a majdani szervezeti és válla-

lati funkciókkal kapcsolatban. Néhány kérdéssel érdemes felvezetni a témát, 

például: 

 Hogyan fognánk neki, ha valamiről információt szeretnénk gyűjteni? (egy 

érdekes és elgondolkodtató felmérés a témában: 

http://www.birminghamsciencecity.co.uk/news/kids-prefer-to-google-it-

than-ask-teachers-or-pare/, letöltés ideje: 2015. február 28.) 

 Ha a Google és a Wikipedia nem segít, akkor mit tennénk? 
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 Ismerünk-e bármilyen adatbázist, amely segítségünkre lehet? 

 Tudunk mondani ingyeneset is? 

 Milyen adatokra lehet szükségünk egy üzleti tervhez? (Itt még nem gond, 

ha nincsenek tisztában az üzleti terv felépítésével, ebben a részben az ada-

tokon van a hangsúly, így bármit mondanak felhasználható és beépíthető 

a beszélgetés további folyamába. Amennyiben alkalmaztuk már valamely 

ötletszerzési technikát, egy konkrét üzleti ötlethez is megpróbálhatjuk 

összeszedni velük az adatokat.) 

 Az előzőekben megnevezett adatbázisok közül melyiket lehet esetleg fel-

használni a tervezés során? 

 Ha megvan az adatok forrása, akkor hogyan tovább? Hogy nézne ki az 

adatgyűjtés folyamata? 

Természetesen bármely egyéb kérdés is alkalmas lehet a párbeszéd irányítására, 
de lehetőség szerint törekedjünk arra, hogy konklúzióként az alábbi folyamat 
rajzolódjon ki: 

1. Írjuk össze azokat az adatokat, amelyekre szükség lehet. 

2. Hogyan és honnan férhetünk ezekhez hozzá? 

3. Állítsunk fel egy fontossági sorrendet és tervezzük meg az adatszerzés fol-

yamatát. 

4. Mennyibe fog ez kerülni? 

5. Nézzük meg tudjuk-e csökkenteni a költségeket vagy ki tudunk-e váltani 

fizetős forrásokat ingyenesekkel. 

Ezt követően mutassuk be az alábbi hivatalos hazai forrásokat, de ne felejtsük el 
mindegyik esetében felhívni arra a figyelmet, hogy ezekhez hasonló adatbázisokat 
minden ország fenntart, így ezek külföldi megfelelőjének megkeresése 
nemzetközi adatok gyűjtésekor is járható út lehet: 

 Központi Statisztikai Hivatal honlapja: a letölthető statisztikai adatok mel-

lett tematikus kiadvány is ingyenesen elérhető (www.ksh.hu) 

 Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárás-

ban Közreműködő Szolgálat ingyenes céginformációs szolgáltatása, mely 

az alábbi adatokat tartalmazza (e-cegjegyzek.hu): 

o cégjegyzékszáma, 

o cégneve, 

o székhelye, 

o telephelye, 

o fióktelepe, 

o főtevékenysége, 

o jegyzett tőkéje, 

o adószáma, 

o ha a cég felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll. 

 Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárás-

ban Közreműködő Szolgálat Elektronikus beszámoló oldala, melyen 

keresztül elérhetőek a Magyarországon bejegyzett cégek mérlegei és 

eredmény kimutatásai (e-beszamolo.kim.gov.hu) 



142 

Ezt követően az oktató szabadon választhat, mely egyéb adatbázisokat mutatja 
be, az „Ajánlott irodalom, hasznos linkek” fejezetben számos lehetőség közül le-
het választani, melyek közül több magyar nyelven is elérhető. Bemutatásra java-
solt eszközök: 

 Eurostat 

 Google Trends és Youtube Dashboard (Google eszközöknél nyomatékosan 

hívjuk fel arra a figyelmet, hogy a keresőmotor adatai alapján készülnek az 

eredmények a bejelentkezett felhasználóktól nyert információk segítségé-

vel, így némileg torzíthatják a valóságot, ezért csak viszonyítási alapként 

érdemes rájuk tekinteni) 

 Világbank adatbázisa (http://data.worldbank.org/) és a Doing Business In-

dex (doingbusiness.org) (mindkét adatbázis kizárólag angol nyelven) 

A kiválasztott adatbázisok bemutatás után térjünk rá az adatszűrés problémájára. 
Láttuk, hogy az elérhető adatok száma szinte korlátlan mennyiségű, éppen ezért 
el kell tudnunk dönteni, melyekben bízhatunk és melyeket jobb elkerülni. Itt is 
hasznos lehet pár szabadon megválasztott vitaindító kérdéssel ráhangolnia 
tanulókat a problémakörre. Amire mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, 
hogy a különböző blogok, fórumok és felhasználói visszajelzések csak akkor ér-
tékelhetőek releváns információként, ha a terület egy szakértőjéhez tudjuk kötni 
a bejegyzés eredetét, de még a Wikipedia sem tekinthető hiteles forrásnak, 
hiszen bárki szerkesztheti. Ehelyett, ha van rá lehetőség inkább személyesen 
(vagy e-mailben) tegyük fel kérdéseinket. Mindig ügyeljünk arra, hogy a beszélge-
tést (vagy a levelet) úgy érdemes zárni, hogy ajánlást kérünk egy további 
forráshoz, ahol a téma felől tájékozódni tudunk, hiszen ezáltal a következő 
megkeresésnél már lesz hivatkozási alapunk, mely nagyban növeli az érdemi 
válasz lehetőségét. A főbb adatszűrési elvek, melyek érdemes a folyamat végén 
kidomborítani: 

1. Az első kézből származó információ mindig a legjobb, törekedjünk mindig 

elérni kérdéseinkkel a fogyasztóinkat vagy a terület valamely szakértőjét 

(legyen az személy vagy szervezet) 

2. Ne féljünk soha személyesen vagy e-mailen keresztül kérdezni, veszteni 

valónk nincs 

3. Mindig úgy kérdezzünk, hogy legyen lehetőség következő lépésre 

4. Nem csak az adatok mennyisége, hanem a minősége is fontos, óvakodjunk 

a bizonytalan eredetű adatforrásoktól 

a. Szükséges eszköz(ök): projektor és vetítővászon a tanár számára, ha 

megoldható számítógép a diákok számára (ne feledjük azonban, hogy így 

elkalandozhat a figyelmük másik irányba) 

b. Felhasznált idő: amennyiben irányított beszélgetés zajlik, 15-30 perc ele-

gendő a tanulói aktivitástól függően, amennyiben van lehetőség egy 

gépteremben egy konkrét példán keresztül végigvezetni a folyamatot, ér-

demes akár 45-60 percet is rászánni 

c. Munkaforma: tanári előadás vagy gépterem esetén esettanulmány közös 

megoldása 
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d. Felkészülés: alapos felkészülés szükséges a beszélgetés irányításához, val-

amint előzetesen az összes bemutatni kívánt adatbázist érdemes otthon 

kipróbálni, hogy a tanteremben biztonsággal tudja kezelni azokat, 

géptermi oktatás esetén érdemes egy példán keresztül végigvezetni a fol-

yamatot, ez szintén egy hosszabb és alaposabb felkészülést igényel 

e. Elvárt eredmény: a tanulók az adatbázisok szemléltetésén keresztül 

tudomást szerezhetnek az ingyenesen elérhető eszközökről és adat-

bázisokról, valamint betekintést nyerhetnek működésükbe és gyakorlati 

alkalmazásukba 

f. Megjegyzés: Házi feladatnak érdemes néhány az órán be nem mutatott 

eszköz önálló kipróbálást feladni, ezért célszerű tantermi keretek között a 

bonyolultabb, vagy magyarázatot igénylő eszközöket bemutatni. 

2. Üzleti ötletből üzleti koncepció: Amint haladunk előre az üzleti terv összeállítása 

felé, érdemes figyelmet fordítani arra, hogy még mielőtt vadul belekezdenénk egy 

több tízoldalas dokumentum elkészítésébe, hasznos lehet, ha egy eszköz 

segítségével rendszerezzük eddigi gondolatainkat, mely hozzájárulhat az ötletünk 

gyenge vagy hiányos pontjainak azonosításához. Emellett arra is kiválóan alkal-

mas, hogy egy adott ötlet megvalósításában, kidolgozásában résztvevő összes 

csapattag fejében közel azonos módon kerüljenek értelmezésre a legfontosabb 

fogalmak és szempontok. E folyamathoz két segédeszköz ajánlható kiemelten az 

Osterwalder – Pingeur (2012) szerzőpáros által jegyezett „Busines Model Can-

vas”2 (magyar nevén üzleti modell vászon), valamint a Vecsenyi János által 

kifejlesztett üzleti koncepció térkép3. A tágabb háttérirodalom miatt itt most 

előbbi kerül bővebben bemutatásra. A feladat elvégzése előtt célszerű a korábban 

bemutatott ötletgyűjtési technikák valamelyikének alkalmazása annak érdekében, 

hogy a diákok rendelkezzenek saját ötletekkel, ennek hiányában az oktató által 

hozott példák is felhasználhatóak. Első lépésként vetítsük ki az alábbi ábrát, és 

röviden beszéljük át, melyik kategória mit jelenthet. 

                                                           
2A vásznat bemutató könyv első 57 oldala ingyenesen elérhető itt: 

http://issuu.com/karoly.sarkadi/docs/uzletimodell-epites-preview-web, a modell részletes leírása megtalálható a 

kiadó honlapján: http://www.hexolut.hu/uzleti-modellezes/a-vaszon/a-vaszon-reszletes-leirasa/, a vászon interak-

tívan online is elérhető angol nyelven: https://canvanizer.com/new/business-model-canvas, magyar nyelven 

elérhető itt: http://www.hexolut.hu/wp-content/uploads/2013/02/130329-Uzleti-modell-vaszon-16x10-67cm-

300dpi.jpg, a felsorolt források letöltésének ideje: 2015. február 28. 
3 Elérhető: http://vallalkozasindito.hu/downloads/Uzleti_Koncepcio_Terkepe_26.pdf, bemutató és kitöltési út-

mutató: http://www.slideshare.net/Vecsenyi/startup-vllalkozsindt-titerv-2013-1201, a felsorolt források letölté-

sének ideje: 2015. február 28. 
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Forrás: https://media.licdn.com/mpr/mpr/p/1/005/082/2bf/0a74206.jpg, letöltés 
ideje: 2015. február 28 
Ezt követően alakítsunk 4-5 fős csapatokat, és osszuk ki nekik az alábbi kitöltési 
segédletet: 
 
 
 

Cella neve Segítség Megjegyzés 

Kiemelt 
partnerek 

Kik a kulcsfontosságú partnereink? 
Kik a kulcsfontosságú beszállítóink? 
Milyen kulcsfontosságú erőforráso-
kat szerzünk be partnereinktől? 
Milyen kulcsfontosságú tevéken-
ységet végeznek partnereink? 

Az együttműködés motivációi lehet-
nek: 

 Optimalizálás és gazdaságosság 

 Kockázat és bizonytalansági 

tényezők csökkentése 

 Egyes erőforrások és tevéken-

ységek megszerzése 

Kiemelt 
tevéken-
ységek 

Milyen kulcsfontosságú tevéken-
ységek elvégzése szükséges az ér-
tékajánlat nyújtásához? 
Értékesítési csatornáink? 
Ügyfél kapcsolataink? 
Bevételi folyamaink? 

Kategóriák: 

 Termelés 

 Problémamegoldás 

 Platform/Hálózat 

Kiemelt 
erőforrás-
ok 

Milyen kulcsfontosságú erőforrások 
szükségesek 
az értékajánlat nyújtásához? 
Értékesítési csatornáinkhoz? 
Ügyfélkapcsolatainkhoz? 
Bevételi folyamainkhoz? 

Erőforrás típusok: 

 Fizikai 

 Szellemi (szabadalmak, szerzői 

jogok, statisztikai adatok) 

 Emberi 

 Anyagi 
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Ér-
tékajánlat 

Milyen értéket közvetítünk az ügyfe-
leink felé? 
Ügyfeleink mely problémáit 
segítünk megoldani? 
Milyen termék- és szolgál-
tatáscsomagokat ajánlunk a 
különböző ügyfélszegmenseknek? 
Milyen fogyasztói igényeket 
elégítünk ki? 

Jellemzők: 

 Újdonság 

 Teljesítmény 

 Testre szabás 

 "A munka elvégzése" 

 Dizájn 

 Márka/Státusz 

 Ár 

 Költségcsökkentés 

 Kockázatcsökkentés 

 Elérhetőség 

 Kényelem/Használhatóság 

Ügyfélkap
csolatok 

A különböző ügyfélszegmenseink 
milyen típusú kapcsolatok kiépítését 
és fenntartását várják el tőlünk? 
Melyeket hoztuk már létre? 
Hogyan illeszkednek ezek a 
kapcsolatok az üzleti modellünk más 
részeihez? 
Milyen költségekkel járnak ezek? 

Példák: 

 Ügyfélszolgálat 

 Kijelölt ügyfélkapcsolattartó 

 Önkiszolgálás 

 Automata szolgáltatások 

 Közösségek 

 Közös alkotás 

Ügyfélcso
portok 

Kik számára teremtünk értéket? 
Kik a legfontosabb ügyfeleink? 

Kulcsszavak: 

 Tömegpiac 

 Piaci rés 

 Szegmentált piac 

 Szerteágazó piac 

 Sokoldalú platform 

Csatornák Milyen csatornákon keresztül 
szeretnék az ügyfélszegmenseink 
hogy elérjük őket? 
Hogyan érjük el őket most? 
Hogyan integráltuk ezeket a 
csatornákat? 
Melyek váltak be a legjobban? 
Melyek a leginkább költséghatékon-
yak? 
Hogyan illesztjük ezeket a vásárlói 
szokásokhoz? 

Csatorna fázisai 
1. Tájékozottság: Hogyan növeljük 

a cég termékeivel és szolgál-

tatásaival kapcsolatban ügyfe-

leink tájékozottságát? 

2. Értékelés: Hogyan segítjük 

ügyfeleinket értékelni cégünk 

értékajánlatát? 

3. Vásárlás: Hogyan tesszük le-

hetővé ügyfeleinknek, hogy 

speciális termékeket vagy szol-

gáltatásokat megvásárolhassa-

nak? 

4. Szállítás: Hogyan adjuk át az ér-

tékajánlatunkat az ügyfe-

leinknek? 

5. Értékesítést követő szolgál-
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tatások: Hogyan biztosítjuk a 

vásárlás utáni 

ügyféltámogatást? 

Költségsze
rkezet 

Mik a legfontosabb járulékos 
költségek az üzleti modellünkben? 
Mely kulcsfontosságú erőforrások a 
legdrágábbak? 
Mely kulcsfontosságú tevéken-
ységek a legdrágábbak? 
Inkább költségvezérelt (szűkös 
költségstruktúra, alacsony árú ér-
tékajánlat, teljes automatizálás, 
nagyfokú kiszervezés), vagy inkább 
értékvezérelt (értékteremtésre 
fókuszál, prémium értékajánlat)? 

Példák:  

 Fix költségek (fizetések, bérleti 

díjak, működési költségek) 

 Változó költségek 

 Méretgazdaságosság 

 Választékgazdaságosság 

Bevételek Mi az az érték, amiért valóban 
fizetni szeretnének az ügyfeleink? 
Jelenleg miért fizetnek? 
Jelenleg milyen módon fizetnek? 
Hogyan fizetnének inkább? 
Mennyire járulnak hozzá az egyes 
bevételi források az 
összbevételhez? 

Típusok: 

 Termékértékesítés 

 Használati díj 

 Előfizetési díj 

 Kölcsönzési/Bérleti/Lízing díj 

 Licensz díj 

 Közvetítői díj 

 Hirdetési díj 

Fix árazás: 

 Listaár 

 Termék jellemzőitől függő ár 

 Vásárlói szegmenstől függő ár 

 Mennyiségfüggő ár 

Dinamikus árazás: 

 Tárgyalás (alku) 

 Teljesítmény menedzsment 

 Valós idejű piac 

Forrás: Osterwalder – Pigneur (2012) alapján saját szerkesztés 
 

Mielőtt a csoportok hozzákezdenének a munkához, gyorsan kérjük meg őket, 
hogy fussák át a sorvezetőt, majd beszéljük meg az esetlegesen nem ismert 
kifejezések jelentését (pl.: licensz díj). Ezt követően megkezdhetik a munkát. Mi-
alatt dolgoznak a tanárnak érdemes körbejárnia és figyelemmel kísérni az egyes 
csoportok előrehaladását, illetve segítséget nyújtani az elakadt csapatok számára 
a továbblépésben. Fontos, hogy nincsenek jó és rossz válaszok, de meg kell tudni 
indokolni a kitöltés sorrendjét és a beírt állításokat is. A kitöltés után beszéljük 
meg közösen az eredményeket, minden csoport prezentálja szóban, hogy mire 
jutott, kiemelve melyek voltak a legnehezebben kitölthető cellák és miért. Min-
denképpen hívjuk fel arra a figyelmet, hogy az eszköz gyakorlati alkalmazásakor 
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nem csak egyszer, hanem akár 15-20-szor is meg kell ismételni a folyamatot, 
mivel az egyes cellák tartalma az esetleges új információk fényében könnyen vál-
tozhat. 

a. Szükséges eszköz(ök): projektor és vetítővászon a tanár számára, ha ez 

nem áll rendelkezésre, akkor tábla és íróeszköz. Diákok számára szükség 

lesz papírra és íróeszközre, valamint az előre kinyomtatott sorvezetőkre 

megfelelő számban (maximum két emberre jusson egy). Amennyiben 

megoldható, javasolt a vászon struktúrájának minimum A3-as méretben 

történő kinyomtatása is, ugyanis ebben az esetben lehetőség van ezek 

újra felhasznosítására azáltal, hogy a hallgató post-itekekkel ragaszthatják 

fel az egyes cellákba a javaslataikat. 

b. Felhasznált idő: kb. 45-60 perc 

c. Munkaforma: kiscsoportos munkavégzés 

d. Felkészülés: az oktató az óra megtartása előtt ismerkedjen meg a vászon-

nal és próbálja is ki lehetőleg otthon. Amennyiben a diákok nem rendel-

keznek saját ötletekkel szükség lesz a tanár által kidolgozott üzleti 

ötletekre is. 

e. Elvárt eredmény: a tanulók elsajátítanak egy a gondolatok és adatok rend-

szerezésére kitűnően alkalmas eszközt, mely előkészíti az üzleti terv 

megírását. 

f. Megjegyzés: Az üzleti modell vászon egyik megfelelő alternatívája a 

Vecsenyi János által kidolgozott üzleti koncepció térkép. Bővebben lásd a 

törzsszövegben, illetve a hozzá tartozó lábjegyzetben. 

3. Üzleti terv összeállítása: Első lépésként osszuk a csoportot 1-3 vállalkozói 

csapatra. A csapatokon belül alakítsunk ki három-hat 2 vagy 3 fős „divíziót” az 

alábbi felosztásban: 

1. Az iparág, a piac és a versenytársak elemzése 

2. A marketing terv 

3. A működési és üzemeltetési terv 

4. Az emberek és a szervezet 

5. Kockázatok, illetve azok kezelése 

6. A pénzügyi terv 

Minden részegység az üzleti terv egy-egy területéért lesz majd felelős, de lesznek 
olyan pontok is, amelyeket a teljes csapatnak közösen kell meghatároznia. Le-
hetőleg egy-egy divízió létszáma ne legyen három főnél magasabb (18 fős 
összlétszám alatt egy ötlet kidolgozása javasolt). A divíziók száma attól függ, hány 
vállalkozói csapatot alakítunk ki, és ezek hány fősek. Amennyiben a csoport alac-
sony összlétszámú, az 1-es és 2-es, a 3-as és 4-es, valamint az 5-ös és 6-os divíziók 
összevonhatóak. (A módszer hat tanulónál kisebb létszámú csoport esetén nem 
ajánlott.) Egy vállalkozói csapat minimum 6 (összevont 2 fős divíziók), maximum 
18 (egy csapaton belül hat divízió van egyenként 3 fővel) fős legyen. Egy vál-
lalkozói csapat létszáma lehetőség szerint ne haladja meg a 12 főt (6 db 2 fős 
divízió). A csapatok, illetve az azokon belüli beosztások elkészítése után minden 
divízió kezdje meg a munkát és igyekezzenek a lehető legtöbb szempontot me-
ghatározni, mely az ő hatáskörük alá esik. Az ötleteket vezessék fel egy papírra. 
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Amint ezzel elkészültek, a divíziók adják egymás között körbe a papírokat, ezáltal 
mindenkinek esélye nyílik minden részegységen dolgozni. Ha a kör végig ért, és 
minden divízióhoz visszajutott az eredeti lap, amin dolgozni kezdett, osszuk ki 
számukra az alábbi sorvezetőket és kérjük meg, hogy ezek alapján rendszerezzék 
az eddig leírtakat, illetve egészítsék ki, amennyiben szükséges. 
1. Az iparág, a piac, és a versenytársak elemzése 
1.1. Iparág 

1. Bármikor lehet kereslet arra, amit kínálok? Egyenletes a kereslet? (Például több 

esküvő van tavasszal és nyáron, mint ősszel és télen) 

2. Elérhetőek vajon adatok, hogy alátámasszam a feltételezéseimet? (Ha igen, hon-

nan, ha nem, miért nem?) 

3. Milyen újdonságok jelentek meg mostanában vagy fognak várhatóan megjelenni 

az elkövetkezendő években? 

1.2. Versenytársak 
4. Melyek lehetnek azok a termékek vagy szolgáltatások, melyeket egy ember vagy 

egy vállalat igénybe vesz ahelyett, amit mi kínálunk? (Szaknyelven melyek a he-

lyettesítő termékek, amik fenyegetést jelenteknek?) 

5. Rajtunk kívül még kik és hányan foglalkozhatnak ezzel a tevékenységgel? Sokan 

vagy kevesen vannak? Nagyok vagy kicsik? 

6. Az általam kínált minőség milyen az áraimhoz képest? 

7. Miben lehetek jobb (vagy vagyok jobb már most is) a többiekhez képest? 

1.3. Piac 
8. Kik lehetnek azok, akiket mindenképpen szeretnénk az ügyfeleink között tudni? 

9. Emberek vagy szervezetek lesznek a vevőim? 

10. Népszerű, amit csinálok? Egyre többen keresik? (Bővül vagy szűkül a piac?) 

2. A marketingterv 
1. Emberek vagy szervezetek lesznek a vevőim? 

2. Kik lehetnek azok, akiket mindenképpen szeretnénk az ügyfeleink között tudni? 

3. Hol találom őket? 

4. Hogyan tudok velük kapcsolatba kerülni? 

5. Hogyan tudom őket meggyőzni arról, hogy nálam vásároljanak, tőlem rendelje-

nek? 

6. Mennyit lehetnek hajlandóak fizetni azért, amit kínálok? 

7. Tudok-e akciókkal vagy kreatív eszközökkel hatni azokra az emberekre vagy szer-

vezetekre, akiket szeretnék megnyerni? 

8. Tudok-e valakivel közösen reklámot vagy hírverést csinálni? 
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9. A társadalmi felelősség vállalás (például egy sportesemény támogatása), mennyi-

ben képes segíteni az ismertségem növekedését? Kit vagy milyen célt érdemes 

támogatni? 

3. A működési, üzemeltetési terv 
1. Hol legyen a székhelyem? Mi alapján érdemes választani? 

2. Vannak olyan csoportok vagy szervezetek, akikhez jó lenne „közel lakni”? 

3. Milyen gépekre és berendezésekre lesz szükségem? 

4. Kik lesznek a legfontosabb partnereim? Lesznek olyan cégek vagy emberek, akitől 

az én működésem is függeni fog? 

5. Milyen alapanyagokra lesz szükségem? Mekkora mennyiségben, hol és milyen 

körülmények között kell ezeket tárolnom? Szükség van egyáltalán erre? 

6. Hogyan lehet majd fizetni a cégünknek? 

7. Hogyan kezeljük a reklamációt? 

4. Az emberek és a szervezet 
1. Mi az, amihez értek? 

2. Mi az, amihez nem? 

3. Amihez nem értek, megtanulható vagy megvehető? (Például könyvelést inkább 

megvenni, semmint megtanulni szokták a vállalkozók) 

4. Hány emberre lesz szükségem ahhoz, hogy pótoljam a hiányzó képességeket? 

5. Mennyiben fog ez nekem kerülni? 

6. Tulajdonos társat vagy alkalmazottakat szeretnék inkább? 

7. Mi lesz az egyes emberek szerepe a cégen belül? 

8. Mi lesz az alapító csapat feladat a cégen belül? (Szerepek és hatáskörök tisztázá-

sa) 

5. A kockázatok, illetve azok kezelése 
1. Tudunk-e olyan külső tényezőket mondani, melyek meggátolhatják a vállalkozás 

sikerét? (Például ha Alaszkában szeretnénk strandpapucsot árulni, akkor az időjá-

rás egy gátló külső tényező) 

2. Belátható időn belül várható-e olyan változás az emberek vagy szervezetek ma-

gatartásában, mely miatt elpártolnak tőlünk? 

3. Hogyan tudjuk bebiztosítani magunkat a versenytársak támadásai ellen? (Például 

mit teszünk, ha egy versenytársunk árversenybe kezd, azaz szándékosan alán 

ígér) 

4. Hogyan tudjunk bebiztosítani magunkat előre nem látható káresemények (azaz 

úgynevezett vis maior) ellen? (Például árvíz, belvíz, tűzkár, rongálás, lopás) 

5. Mi teszünk/tehetünk akkor, ha valaki nem fizeti ki a termékünket vagy szolgálta-

tásunkat? 
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6. Mit teszünk/tehetünk akkor, ha egy szállítónknak nem tudunk fizetni? 

7. Mit teszünk/tehetünk akkor, ha nincs elég bevétele a cégnek? 

8. Mit teszünk/tehetünk akkor, ha megromlik a viszony az alapítók között? 

6. Pénzügyi terv 
1. Mire fog pénzt kiadni a vállalkozás? 

2. Miből fog pénzhez jutni? 

3. Hogyan tudnak majd a vevők fizetni a cégnek? 

4. Hogyan kezeli majd a cég a késedelmes fizetéseket? 

5. Hogyan fizet majd a cég a beszállítóinak? Hány nap múlva? 

6. Mennyibe kerül a vállalkozásnak előállítani azt, amit el szeretne adni? 

7. Mennyiért szeretné eladni? 

8. Mire lesz szüksége a vállalkozásnak már az indulás előtt? 

9. Ezeket a kezdeti kiadásokat várhatóan mennyi idő alatt tudja visszatermelni a vál-

lalkozás? (fedezeti pont elérése mennyi időt vesz igénybe) 

10. Lesznek-e olyan kiadásai a cégnek, amelyek akkor is jelentkeznek, ha nem termel 

vagy szolgáltat éppen (állandó költségek) 

11. Tudja-e valahogy csökkenteni a vállalkozás a termelés vagy a szolgáltatás előállí-

tásának költségeit? 

Miután az egyes divíziók kidolgozták a saját részüket, ideje összeállítani az üzleti 
tervet. Vegyük figyelembe, hogy az egyes divíziók között létrejöhetnek súrlódások 
és ellentétek ezért hasznos lehet, ha az oktató folyamatosan körbejár és igyekszik 
elsimítani a vitás kérdéseket. A teljes csapatnak az alábbi feladatokat kell végre-
hajtania: 

1. Vállalkozás nevének meghatározása 

2. Vállalkozás tevékenységének rövid leírása 

3. A vezetők bemutatása (választás indoklása) 

4. Az üzleti terv végső változatának összeállítása (az egyes részeket egyelőre a csa-

pat által preferált sorrendben állítsák össze, de minden esetben indokolják mit 

miért csináltak). 

Amint összeálltak a kész üzleti tervek, beszéljük át a csapatokkal a folyamat 
tanulságait, külön kihangsúlyozva a feladat azon pontjait, melyek nehézségeket 
okoztak, illetve a divíziók közötti esetleges súrlódások okait és elsimításának 
módját. Emellett mutassák be a terv részeit milyen logika szerint rakták egymás 
mögé. Ezt követően javasolt kivetíteni vagy felírni egy általánosan elfogadott 
szerkezetet, például (Vecsenyi 2011 151. oldal alapján): 

1. Címlap 

2. Vezetői összefoglaló 
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3. A vállalkozás általános bemutatása 

4. Az iparág, a piac és versenytársak elemzése 

5. Termékek és szolgáltatások 

6. A működési, üzemeltetési terv 

7. A marketing terv 

8. Az emberek és a szervezet 

9. A kockázatok és a kockázatkezelés 

10. A pénzügyi és finanszírozási terv 

11. Mellékletek 

a. Termékleírások, tervrajzok 

b. Adatok, számítások 

c. Szerződések (szerződéstervezetek), hivatalos levelek 

d. Titoktartási minta-nyilatkozat 

e. Hatósági engedélyek 

Amennyiben kérdésként felmerül, miért ez vált a fejezetek elfogadott sorrendjévé, vá-

laszként elmondható, hogy ez egy széles körben használt és elfogadott javaslat, bármely 

egyéb sorrend is alkalmazható, mely megfelel az üzleti terv céljának. Emellett logikus is, 

hiszen a 3-5-ös fejezetek a vállalkozás kereteit, míg a 6-os 10-es fejezetek annak funkcióit 

részletezik. Ha van rá idő és lehetőség, röviden átbeszélhetjük az egyes pontokat közö-

sen, erről bővebben lásd Vecsenyi (2011 145-179. old), illetve Szirmai – Klein (2009) 

munkáit. Érdemes még megjegyezni, hogy a terv céljától függően ettől jelentősen eltérő 

struktúra is elképzelhető (pályázatok esetén például általában egy ennél egyszerűbb 

szerkezet is elfogadható). Bár a módszer enélkül is életképes, erősen ajánlott a kész üzleti 

terveket házi feladat gyanánt írásban is bekérni az egyes csapatoktól, és egy tanári átol-

vasás után egy következő órán közösen megvitatni az esetleges következetlenségeket és 

hibákat. Ugyancsak ajánlott a korábban részletezett ötletgyűjtő és üzleti koncepciókészí-

tő segédeszközök alkalmazása, hogy a tanulók már egy jól strukturált ötletet és adathal-

mazt dolgozhassanak fel a közös munka során. 

a. Szükséges eszköz(ök): papír és íróeszköz a diákok számára, projektor és 

vetítővászon vagy tábla és íróeszköz a tanár számára. 

b. Felhasznált idő: minimum 90 perc 

c. Munkaforma: tandem vagy kiscsoportos, majd nagy létszámú csoport-

munka 

d. Felkészülés: Amennyiben a tanulók még nem rendelkeznek üzleti 

ötletekkel valamelyik előző módszer alkalmazásának köszönhetően, a ta-

nárnak gondoskodnia kell megfelelő számú, a feladathoz alkalmazható, hi-

hető és megvalósítható üzleti ötletekről, illetve a kidolgozáshoz szükséges 

adatokról. 
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e. Elvárt eredmény: a tanulók megtapasztalják egy üzleti terv összeállításával 

járó kihívásokat, illetve betekintést nyernek az e mögött rejlő szempon-

trendszer sokszínűségébe és összetettségébe. A házi feladat kiértékelése 

révén átértékelhetik saját és társaik hibáit, illetve az összeállítás folyam-

atát is. 

f. Megjegyzés: a sorvezetők kiadása utáni feladatrész akár házi feladatként is 

kiadható, ez 15-30 perccel csökkentheti a módszer alkalmazásához 

szükséges időt. Javasolt a végső üzleti tervet írásban is bekérni a diákoktól, 

hogy betekintést nyerjünk abba, hogy a csoport mennyire volt képes kon-

textusában és kellő mélységgel megoldani a feladatot. Ezáltal egyszerűbbé 

válik a kezdeti hibák kijavítása és a gondolatmenet letisztázása is. Az 

eredményeket mindenképpen közösen érdemes megvitatni. Nem a 

kifogástalan minőségű tervek készítse a cél, de a tanulóknak el kell tudni 

sajátítania az esetleges hibák önálló észlelését és kijavítását is. 

4. Prezentáció készítése: az üzleti tervezés során nem kizárólag a nyers adatokra, 

valamint a szakszerű fogalmazásra kell törekedni, hanem elő illetve el is kell tud-

nia adnia azt a vállalkozói csapatnak. Ezért fontos, hogy a tanulók elsajátítsák 

segédeszközök nélküli előadás képességét is. Erre egy hasznos eszköz az úgy 

nevezett „Pitch Planner Canvas”, mely magyar fordítása a némileg pontatlan 

beszédtervező vászon lehetne. E módszer mind órai keretek, mind pedig házi 

feladat formájában kiválóan alkalmazható. (Az online, interaktív módon elérhető 

változatát lásd az alábbi linken: https://canvanizer.com/new/pitchplanner-

canvas) A vászon az alábbi elemeket tartalmazza, az itt közölt változata saját 

fordítás és szerkesztés: 

 
1. ŐK 2. KONTEXTUS 3. TE 

Szükségletük 4. TARTALOM Fontosabb üzeneteid 

Céljaik Céljaid 

A potenciális fogyasztók lehetsé-

ges fenntartásai 

Felhívás cselekvésre (Call to 

action) 

Forrás: https://canvanizer.com/new/pitchplanner-canvas, alapján saját fordítás 
és szerkesztés, letöltés ideje: 2015. február 28. 
 
Amennyiben órai keretek között kerül alkalmazásra, érdemes valamelyik korábbi 
órán a fentebb részletezett ötletgenerálási és finomítási módszert alkalmazni, 
hogy minden tanuló számára már az óra kezdetétől fogva rendelkezésre álljon egy 
prezentálható koncepció (a módszer hatékony alkalmazásához az üzleti modell 
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vászon segítségével strukturált koncepciók prezentálása javasolt). A csoport 
létszámától függően célszerű 3-5 fős csapatokat kialakítani, majd osszuk ki a 
vásznat (lehetőleg minimum A3-as méretben), kisméretű post-iteket, illetve az 
alábbi kitöltési segédletet és hívjuk fel a figyelmet a sorrend fontosságára is (a 
csupa nagybetűvel írott részek egyben a blokkok nevei is):  

1. Célközönség (akiknek szól a prezentáció, „ŐK”): Kik ők? Mit gondolnak a 

világról? Honnan érkeztek? Hogyan tudnánk őket jellemezni? Ha lehet, ne 

legyen túl bonyolult a személyiségük jellemzése. 

2. A célközönség igényei, szükségletei: Mire van szüksége a cé-

lközönségünknek hosszú távon? Mit keresnek? Mi a céljuk? Mik a céljaik 

általánosságban? Melyek a legfontosabb hosszú távon is fennálló prob-

lémái vagy igényei? 

3. A célközönség céljai: Mit szeretnének ezek az emberek elérni rövid (1 

éven belül), illetve középtávon (1-3 év)? Hogyan viszonyulnak e 

törekvéseik a hosszú távú terveikhez? Mit szeretnének hallani tőlünk? 

Melyek azok a kulcsszavak, illetve termék vagy szolgáltatás elemek (ér-

tékajánlat), amik pozitív visszhangot kelthetnek bennük? 

4. Célközönség lehetséges fenntartásai: Mi az, amit nem szeretnének hallani 

vagy megijednek, ha meghallják? Tudunk valamit a céljaikkal és az 

igényeikkel kapcsolatos félelmekről? Melyek lehetnek azok a kulcsszavak 

vagy ajánlatok, amelyek negatív vagy a kívánttól ellentétes reakciót vál-

thatnak ki bennük? 

5. KÖRNYEZET, KONTEXTUS: Hol és hogyan jut el a célközönséghez az 

üzenetem, prezentációm? Mik a megkötések a prezentációval kapcsolato-

san (például hely és idő)? Milyen prezentációs eszközök állnak rendel-

kezésre? Hogy néz ki a helyszín, ahol elő kell adni? Mi romolhat el? 

6. Az előadó („TE”): Mutasd be az előadót vagy előadókat. Kik ők és honnan 

jöttek? Miért pont ő vagy ők a legalkalmasabbak arra, hogy a közönségnek 

prezentáljanak? Miért ez a csapat és nem mások? Mi teszi ezt a csapatot 

különlegessé? 

7. Az üzeneted: Mi az, amire szeretnénk, ha a közönség emlékezne a csapat 

és az értékajánlatunk kapcsán egyből az előadás után? Mi az, amire hosszú 

távon is emlékezzenek? Melyek azok a szavak vagy mondatok (a csapatról, 

a vállalkozásról, a megoldásról vagy a csapat álmairól), melyeket vissza 

kellene tudniuk adni az előadás meghallgatása után olyasvalakinek, aki 

nem volt ott? 

8. Az előadó vagy a csapat céljai: Milyen reakciót szeretne a csapat kiváltani 

a közönségből? Mit tegyenek, gondoljanak vagy érezzenek a prezentáció 

meghallgatása után? 

9. Felhívás cselekvésre: Mit szeretnénk, mit csináljon a közönség, miután 

meghallgatta a prezentációt? Mit kapnak ezért cserébe? E nélkül csak egy 

beszédet tartunk, nem pedig egy vállalkozást prezentálunk. Ennek egyér-

telműen ki kell derülnie. Ha egy mondatban kell összefoglalni a bemutatót, 

ennek abban is benne kell lennie. (például a DropBox esetében: ha regiszt-
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rálsz az oldalon, azonnal hozzájutsz 5GB ingyenes tárhelyhez, melyet bá-

rhonnan, bármikor elérsz, és lehetőséged van kedvezményes áron akár 

kétszázszorosára is megnövelni) 

10. TARTALOM: Az első három tartományban összegyűjtött információk és 

megkötések (például időkorlát) alapján készítsük el a prezentáció első vál-

tozatát, melyet ebbe a cellába ragasszunk fel. 

11. Teszt: Ha van rá lehetőségünk, a leendő közönségünk egy tagján teszteljük 

az előadásunkat. Ha erre nincs lehetőség, bárkit megkérhetünk, akiről úgy 

gondoljuk, hogy képes a célközönségünk helyébe képzelni magát. Amen-

nyire csak lehet, szimuláljuk a majdani tényleges környezetet. A teszthall-

gatóságtól kérjünk visszajelzést a tartalommal, az érthetőséggel az előadás 

módjával és a cselekvésre való felhívásainkkal kapcsolatosan is. (Megértet-

ték? Érdekelte őket az ajánlatunk? Fontosnak és érdekesnek tartották? 

Megtennék a prezentáció meghallgatása utána, amire abban kértük őket? 

Tudnak olyat mondani, ami esetleg ellenünk szól? 

12. Ismétlés: Vegyük át újra a lépéseket a kapott információk alapján. Mit 

tanultunk az első próbálkozásainkból? Esetleg próbáljunk meg újabb in-

formációkat megszerezni a célközönségünkről, próbáljuk megváltoztatni 

az előadás felépítését és menetét. Próbáljunk meg beépíteni néhány figye-

lemfelkeltő vagy meglepő tényt esetleg a hallgatóság érzelmeire ható ada-

tot. Próbáljunk megszabadulni az összes fölösleges vagy káros elemtől. 

Nagyjából három környi ismétlés után a prezentációnk már tovább nem 

javítható. 

A módszer meglehetősen időigényes, amennyiben az ismétlésre is időt kívánunk 
hagyni, könnyen 45 percesre is elnyúlhat csak a prezentációk összeállítása is. Egy 
post-itre maximum 6 szó kerüljön. Amennyiben sikeresen elkészültek a prezentációk, 
az alábbi kilenc szempont mentén érdemes őket értékelni: 

1. Tömör: Annyit beszéljünk, amennyit feltétlenül szükséges, de használjuk ki 

az időt arra, hogy elmondjunk mindent, ami fontos. 

2. Világos: és érthető: Ha jó az előadás, a kistestvéred és a nagyszüleid is 

megértik a lényeget (felejtsd el a szlenget, a rövidítéseket és a techno-

lógiai zsargont). 

3. Meggyőző: Egy jó prezentáció világosan elmagyarázza a problémát, ame-

lyet a vállalkozás megold. 

4. Hihető: Kiderül miért ez a csapat a legalkalmasabb a probléma 

megoldására. 

5. Szakszerű: Tartózkodik a túl sok ténytől és adattól, de bárki számára átjön 

belőle a probléma és a megoldás lényege. 

6. Pontos: Amennyire csak lehet, legyen kézzelfogható (ha lehet, mutasd is 

be egyből a megoldást, ne csak beszélj róla). 

7. Testreszabott: Mindig a közönségre érdeklődési köréhez, igényeihez és 

érzéseihez szabd a prezentációt. 

8. Következetes: Bárhogy is adod elő, mindig ugyanaz az üzenet jön át. 
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9. Párbeszédre ösztönöz: Ne az legyen a cél, hogy egy-két embernek el tudd 

ott helyben adni, hanem hogy felkeltsd a lehető legtöbb érdeklődését, 

hogy beszélni akarjanak veled. 

A szempontokat a prezentációk meghallgatása előtt adjuk ki és beszéljük át a csoport-
tal, de ne adjunk lehetőséget az előadások korrekciójára. Ezt követően hallgassuk 
meg a prezentációkat és az osztállyal közösen értékeljük azokat, kitérve a fenti szem-
pontok mellett az előadó vagy előadók testbeszédére is (például szemkontaktus, 
kezek használata, folyamatos „jobbra-balra dölöngélés”, mászkálás stb.). A prezentá-
ciók lezajlása után beszéljük át a teljes folyamatot, illetve kérdezzük meg, mely 
csoport érzi úgy, hogy akár két perc alá is be tudná vinni a teljes hosszát (érdemes 
minden előadást lemérni). 
TIPP: Ha szeretnénk egy picit érdekesebbé tenni a prezentációkat, meghívhatunk kol-
légákat, hogy zsűriként funkcionáljanak. Szerepük szerint lehetnek akár potenciális 
befektetők is, akiknek egy meghatározott összeg befektetése a célja, amit egy vagy 
akár több csoport között is szétoszthatnak. 

a. Szükséges eszköz(ök): előre nyomtatott vásznak és sorvezetők, post-itek, 

illetve íróeszköz a diákok számára, projektor és vetítővászon vagy tábla és 

íróeszköz a tanár számára. 

b. Felhasznált idő: kb. 45 perc + a prezentációk 

c. Munkaforma: a módszer az alkalmazás céljától függően lehet önálló vagy 

csoportos munka is 

d. Felkészülés: Amennyiben a tanulók még nem rendelkeznek üzleti 

ötletekkel valamelyik előző módszer alkalmazásának köszönhetően, a ta-

nárnak gondoskodnia kell megfelelő számú, a feladathoz alkalmazható, hi-

hető és megvalósítható üzleti ötletekről, illetve a kidolgozáshoz szükséges 

adatokról. 

e. Elvárt eredmény: a tanulók elsajátítják egy üzleti koncepció prezentá-

lásának alapjait, és betekintést nyernek az előadások összeállításának 

menetébe. 

f. Megjegyzés: Lényegében a bármelyik részfeladat otthon önálló munkával 

is elvégezhető, minden esetben kiemelten fontos azonban a tanulságok 

közös órai megbeszélése. 

Alkalmazás, gyakorlás probléma megoldás 
1. Üzleti ötletek értékelése, üzleti ötletből üzleti lehetőség: ez a módszer akár az új 

ismeretek blokkban is helyet kaphatott volna, azonban hasznosabb a korábban 

elsajátított ismeretanyag begyakorlására és rögzítésére. A módszer alkalmazása 

előtt célszerű valamely ötletgenerálási vagy koncepció kidolgozási eszközt 

kipróbálni, hogy a tanulók saját ötleteiken gyakorolhassanak, de egy a tanár által 

előre elkészített rövid esettanulmány megoldására is kiválóan alkalmas. Ezt 

követően vetítsük ki (vagy rajzoljuk fel) az alábbi ábrát, és beszéljük át röviden, 

melyik kategória mit jelenthet (bővebben lásd az ábra alatt). 
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Forrás: Vecsenyi (2009) 88. old 
 

Ezt követően első lépésként alakítsunk 3-5 fős csoportokat, majd osszuk ki az 
előre elkészített esettanulmányokat, vagy kérjük meg, hogy a korábban generált 
ötleteik közül válasszanak egyet, majd osszuk ki számukra az alábbi sorvezetőt: 

1. Piacképes Piacképes az a termék vagy szolgáltatás, amely valóságos, létező 

vagy felkelthető vevői igényt elégít ki, amelyre ismétlődő fizető-

képes kereslet várható. 

2. Versenyképes Versenyképes a termék vagy szolgáltatás, ha a várható verseny-

társak ellenére eladható, mert minőségben vagy árban (költség-

ben), illetőleg más, a vevők számára fontos szempontból kedve-

zőbb a versenytársaknál. 

3. Működőképes Működőképes a termék vagy szolgáltatás, ha a vállalkozás képes a 

terméket előállítani, a szolgáltatást nyújtani a vevő számára fon-

tos paraméterek (pl. mennyiség, minőség, határidő) szerint. 

4. Üzletképes Üzletképes az a termék vagy szolgáltatás, amellyel nyereséget 

lehet elérni, a szükséges tőke, erőforrás rendelkezésre áll vagy 

megszerezhető. 

5. Kívánatos A vállalkozást csak akkor érdemes elindítani, ha a vállalkozó szá-

mára az elképzelt vállalkozás annyira kívánatos, hogy azt a kellő 

elszántsággal, elkötelezettséggel akarja megvalósítani. Ez a szem-
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pont sokkal inkább a vállalkozó érzéseiről szól, mint a racionális 

érvekről és tényekről. 

Forrás: Vecsenyi (2009) 88. old. 
 
A feladat az üzleti ötlet értékelése; valóban alkalmas-e arra, hogy egy működő 
vállalkozást alapítsunk rá, azaz ténylegesen egy üzleti lehetőségről van-e szó. 
Rögtön a sorvezető kiosztása után hívjuk fel arra a figyelmet, hogy nincsenek jó és 
rossz megoldások, de a csoportnak képesnek kell lennie indokolnia és megvéde-
nie álláspontját. Amennyiben nem rendelkeznek a hallgatók saját ötletekkel, kí-
vánatos lehet, hogy két vagy három csoport ugyanazon az esettanulmányon dol-
gozzon, mivel így ugyanarra a feladatra több eltérő megoldás is születhet, melyek 
a kidolgozást követő értékelő, visszacsatoló fázisban fontos tanulságok és élénk 
viták kialakulásához vezethetnek. Miután a tanulói csoportok elkészültek egy 
ötlet kiértékelésével, prezentálják, mire jutottak és közösen vitassuk meg az 
eredményeket. A rendelkezésre álló idő függvényében, akár több kör is 
levezényelhető. 

a. Szükséges eszköz(ök): előre nyomtatott sorvezetők, illetve papír és 

íróeszköz a diákok számára, projektor és vetítővászon vagy tábla és 

íróeszköz a tanár számára. 

b. Felhasznált idő: kb. 20-25 perc/per kör 

c. Munkaforma: kiscsoportos esettanulmány megoldás vagy a csoportok 

saját ötleteinek elemzése 

d. Felkészülés: Amennyiben a tanulók még nem rendelkeznek üzleti 

ötletekkel valamelyik előző módszer alkalmazásának köszönhetően, a ta-

nárnak gondoskodnia kell megfelelő számú, a feladathoz alkalmazható, hi-

hető és megvalósítható üzleti ötletekről, illetve a kidolgozáshoz szükséges 

adatokról. Nem szükséges azonban, hogy minden egyes esettanulmány azt 

sugallja, hogy a vizsgált üzleti ötlet megvalósítható. Érdemes olyan 

esetekkel is készülni, amelyeknél egy vagy több értékelési kritérium tel-

jesülése vitatható. 

e. Elvárt eredmény: a tanulók elsajátítják egy üzleti ötlet és üzleti lehetőség 

közötti különbséget, gyakorolják, alkalmazzák, és rendszerezik az üzleti 

ötletek értékeléshez szükséges szempontokat és készségeket. 

f. Megjegyzés: Mindenképpen javasolt legalább egyszer tantermi körülmé-

nyek között végigmenni a folyamaton, a további körök ezután azonban 

már házi feladatként is kiadhatóak. 

2. Rövid esettanulmányok megoldása: az üzleti modell építés vagy az üzleti terv ké-

szítés gyakorlásának talán legjobb eszköze az esettanulmányokon keresztül tör-

ténő gyakorlás. Lényegében bármely irányból megközelíthető a feladat, lehet az 

eredeti folyamat mentén ötletből koncepciót, majd abból tervvázlatot készíteni, 

azonban az is egy járható út, ha a koncepció alapján kell röviden megfogalmazni 

az ötletet vagy a terv alapján kitölteni egy üzleti modell vásznat. A hangsúly felté-

tlenül a gondolkodási folyamat indoklásán legyen, és törekedjünk arra, hogy az 

esettanulmányok ne csak ideális, hanem vitatható pontokat is tartalmazzanak. Ki-
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induló pontként ajánlott elolvasni a Hauser4 és a Herendi porcelánmanufak-

túráról5 készült leírásokat. Ezeken túl azonban számos másik esetleírás is megtalá-

lható az interneten6, de mi magunk is kitalálhatunk egyet. 

3. Adatok ellenőrzése, terv tesztelése fogyasztókon: az eddigiektől eltérő módon ez a 

módszer egyáltalán nem alkalmazható tantermi körülmények között. Számos vál-

lalkozó esik abba a hibába, hogy elhiszi, tudja mire vágynak leendő fogyasztói. 

Tekintettel arra, hogy ez csak keveseknek adatik meg, fontos a koncepciónk és a 

tervünk folyamatos finomítása és tesztelése, melynek a legjobb módja, ha éles-

ben, a majdani ügyfeleken teszteljük őket. Adjuk tehát feladatként a diákoknak, 

hogy kérdezzenek meg 10 idegen embert, de legalább is távoli ismerőst egy-egy 

általuk kidolgozott koncepcióról vagy tervről. Lehetőség szerint olyanokat, akikre 

potenciális vevőként tekintenek. Budapesten vagy megyeszékhelyeken adott 

esetben lehetőség lehet szakosodott rendezvények7 látogatására, ahol ez a 

feladat könnyen kivitelezhető. 

Ismeretek rendezése, összefoglalás 
Tekintettel arra, hogy a diákok e tematikus egységben főként nem lexikai tudást, hanem egy 
gondolkodási mechanizmust sajátítottak el (1. ötlet 2. adatgyűjtés 3. értékelés. 4. rendsze-
rezés 5. tervezés), az összefoglaló feladatok célja e strukturált gondolkodási folyamat elmé-
lyítése és rögzítése. Célszerű többször közösen végigmenni e folyamaton, akár általános-
ságban, akár egy-egy konkrét tanulói vállalkozói ötleten vagy esettanulmányon keresztül. 

1. Folyamatábra készítése: házi feladatként a hallgatók készítsenek egy folyam-

atábrát, melybe igyekezzenek integrálni az összes tanult eszközt és modellt is. 

Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy ne feledkezzenek meg arról sem, hogy egy-két 

helyen újrakezdési vagy ismétlési pontok is vannak. A kézzel készített ábra is 

tökéletesen megfelel, amennyiben átlátható és letisztázott, de ajánlható a 

www.giffy.com ingyenes folyamatábra-készítő alkalmazás is. 

Ellenőrzés, értékelés 
A diákok tudásának teszteléséhez alapvetően három módszer ajánlható. Megfelelő módszer 
lehet egyfelől a már korábban ismertetett esettanulmány elemzés önálló elkészítése, az 
úgynevezett „open book”, szó szerinti fordításban „nyitott könyv vizsga”, illetve egy csopor-
tos vagy önállóan elkészített házi dolgozat leadása is. 

1. Esettanulmány önálló kidolgozása: az ilyen típusú ellenőrzések egyik komoly 

csapdalehetősége, hogy az oktatás során szinte minden módszernél a folyamat és 

nem a megoldás állt a középpontban, ezért nehézségekbe ütközhet olyan feladat 

kidolgozása, melynek egyértelmű megoldása van. Amennyiben mégis emellett a 

lehetőség mellett döntenénk, előzetes mutassunk egy-két típus feladatot a diá-

koknak és egyértelműsítsük az elvárásokat. Célszerű lehet olyan szándékosan 

                                                           
4 Elérhető: http://www.veniens.hu/vallalatepito/2012/05/10/magyar-uzleti-modell-pelda-hauser-interju/, letöltés 

ideje: 2015. február 28. 
5 Elérhető: http://www.veniens.hu/vallalatepito/2013/01/04/magyar-uzleti-modell-pelda-bemutatasa-herendi-

porcelanmanufaktura/, letöltés ideje: 2015. február 28. 
6 Például ebben a diasorban rögtön négy is: http://www.slideshare.net/JonathanArvinAdolfo/swcdo-101-the-

business-model-canvas?next_slideshow=1, letöltés ideje: 2015. február 28. 
7 Ezek felkutatásában segítséget nyújthat többek között az alábbi oldal: http://www.startupnaptar.hu/ 
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hibás üzleti terveket a hallgatók elé rakni, melyekben egyértelműen tetten 

érhetőek logikai tévedések és hibák (akár tíznél is több), és feladatként adjuk ki e 

hibák megtalálását. Tipikus hibára néhány példa: 

 Nem tartalmaz az üzleti terv egy közvetlen versenytársat vagy helyettesítő 

terméket sem. Ez roppant ritka, hiszen bármi is a vállalkozás keretein belül 

egyszerűsíteni kívánt probléma, azt az emberek jelenleg is megoldják és az 

ehhez használt eszközök mind helyettesítő termékek. 

 A versenytárselemzés felületes vagy csak bizonyos cégekkel foglalkozik 

(például a piacvezetőkkel) 

 Becsléseken és nem alátámasztott feltételezéseken alapul a terv több fon-

tos megállapítása, ezért nem elég hihető 

 A csapatból fontos készségek és képességek hiányoznak, vagy túl sok van 

valamiből (alá vagy túlbecsült a csapat létszáma) 

 Nem egyértelmű miből a fog a vállalkozás pénzt keresni 

 Csak feltételezik a terv készítői, hogy van ismétlődőd és fenntartható 

fizetőképes kereslet a termékükre vagy a szolgáltatásukra 

 A termék vagy a szolgáltatás fontosabb jellemzői feltételezéseken alapul-

nak. 

 Formai vagy nyelvhelyességi szempontból igénytelen az anyag. Ez rossz 

első benyomást kelt az olvasóban és nagyban rontja a szakmailag kifogást-

alan anyagok minőségét is. 

Alternatív megoldás lehet a III. fejezet 2. pontjánál kifejtett lehetséges gyakorló 
feladatok egyike is. 

a. Munkaforma: egyéni 

b. Eszközigény: Íróeszköz a tanulóknál 

c. Időigény: 45 perc 

d. Felkészülés: megfelelő mennyiségű előre összeállított és kinyomtatott 

feladatsor 

2. Open book vizsga: egy a tanár által előkészített üzleti ötlet és adathalmaz alapján 

egy védhető koncepció vagy egy üzleti terv vázlatos kidolgozása. Hívjuk fel arra a 

figyelmet a számonkérésre való felkészítés során, hogy az is elfogadható 

megoldás, ha valaki szerint az üzleti ötlet nem megvalósítható, azonban ezt is le-

galább annyira indokolni kell, mint bármely egyéb megoldást. E vizsgafajtánál az 

alábbi dolgokra előre és többször is hívjuk fel a diákok figyelmét az alábbi szem-

pontokra: 

 Erre a számonkérésre is ugyanúgy tanulni kell, hiszen ugyanúgy lehet rajta 

elégtelen osztályzatot is szerezni, mint bármelyik másik tétre menő iskolai 

feladat esetén. 

 Nem lesz sok idejük böngészni a saját jegyzetüket, készüljenek inkább egy-

két rendszerezett mankóval, amin rövid idő alatt bármit megtalálnak. Okos 

telefon és a társak segítsége természetesen itt sem használható. 

 Az értékelés alapja nem a lexikai tudás, illetve, hogy ki mennyi fogalmat 

tud belezsúfolni a dolgozatba, hanem a gondolatmenet egységessége és 
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védhetősége, így törekedjenek arra, hogy állításaikat mindig támasszák alá 

és indokolják meg, hogy mit és miért csináltak a feladat megoldása során. 

a. Munkaforma: egyéni 

b. Eszközigény: papír és íróeszköz a tanulók számára 

c. Időigény: 45 perc 

d. Felkészülés: az üzleti ötlet rövid leírása és a szükséges adathalmaz összeál-

lítása 

3. Projektvizsga – hagyományos házi dolgozat önálló vagy csoportos elkészítése: 

maximum 5 fős csoportokat alakítsunk ki és a leadandó anyag sávos terjedelmét 

is szabjuk meg, célszerűen 20-30 oldalban (4-6 oldal/fő). Az anyag egy ötlettől 

vezesse el az olvasót (tanárt) minimum az üzleti koncepció kidolgozásáig, de kie-

melten fontos, hogy maga a folyamat, melyen keresztül a csoport eljutott odáig is 

szerepeljen a leadott munkában. Az értékelés során elsősorban arra koncentrá-

ljunk, hogy a csoport képes volt-e védhetően és logikusan végigmenni a folyam-

aton, képesek voltak-e megállapításaikat adatok segítségével alátámasztani, il-

letve értő módon használják az egyes segédeszközöket. 

a. Munkaforma: csoportos 

b. Eszközigény: tantermi körülmények között semmi 

c. Időigény: a feladatmegoldására akár két-három hetet is érdemes lehet biz-

tosítani a csoportok számára 

d. Felkészülés: a tanár jó előre tisztázza saját magával és a diákokkal is az ér-

tékelés szempontjait is 

4. Néhány fontos megjegyzés az értékeléshez: Bármilyen vállalkozással kapcsolatos 

ismeretanyag oktatása nehéz feladat, hiszen szinte lehetetlen a valóság túlzott el-

torzítása nélkül olyan élethelyzeteket bemutatni, amelyeknek egy jó vagy egy 

rossz megoldása lenne. Éppen ezért mindig fontos kiemelni, hogy bármilyen 

megoldás is születik azt alá kell tudni támasztani, meg kell tudni védeni. Ennek 

megfelelően az értékelésben is elsősorban a pozitív és jó gondolatok kiemelésére 

kell törekedni és lehetőleg minden feladatra egy rövid írásbeli visszajelzést adni, 

kiegészítve azt az eredeti anyaghoz fűzött megjegyzésekkel. Ez alapos tanári 

felkészülést és hosszas javítási folyamatot eredményez ezért célszerű mindig 

törekedni arra, hogy kellően alacsony számú csapat megfelelő felső terjedelmi 

korláttal ellátott anyagát kelljen csak értékelni, azaz érdemes inkább egy mód-

szerre vagy tanegységre több időt szánni és lassabban haladni, különben a sok 

javítanivaló miatt, nem lesz kellően folyamatos a tanár és a diákok közötti in-

formációáramlás, ami tananyag elsajátítása iránti motiváció gyors és általában 

visszafordíthatatlan csökkenéséhez vezet. A csoportos feladatok értékelése előtt 

szintén érdemes néhány fontos szempontot tudatosítani. Az anyag minősége a 

teljes csoport felelőssége, ha van egy gyengébb rész, az nem egy ember hibája, 

hanem a csoporté. Aki nem veszi ki kellő mértékben a részét a közös munkából, őt 

el kell marasztalni és ebben a csoportnak is partnernek kell lennie, nem érdemes 

védeniük a „potyautasokat”. Az értékelésnél itt is ügyeljünk arra, hogy mindig 

javító, fejlesztő szándékkal értékeljük az anyagot, a gondolkodás keretei tágítsuk, 

de bizonyos alapvető dolgokból ne engedjünk (pl.: költségeket ne találomra ter-
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vezzük, hanem nézzünk utána, hogy legalább nagyságrendileg stimmeljenek). Egy-

egy csoportmunka leadásához érdemes minden csapattagtól kérni a folyamat so-

rán szerzett tanulságok leírását is, mivel saját gondolataink írásba foglalása nagy-

ban hozzájárulhat az új ismeretek elsajátításához és elmélyítéséhez, illetve azok 

rendszerezéséhez is. 

 

Ajánlott irodalom, hasznos linkek 
Könyvek 

 Osterwalder, Alexander, Pigneur, Yves. Üzletimodell-építés kézikönyve (HEX-

OLUT Consulting, 2012) 

 Ries, Eric. Lean Startup – Hogyan tegyük ötleteinket sikeressé és fenntar-

thatóvá? (HVG, 2013) 

 Szirmai Péter, Klein Sándor. Üzleti tervezés – Üzleti gondolkodás induló vál-

lalkozások részére (EDGE 2000, 2009) 

 Vecsenyi János. Kisvállalkozások indítása és működtetése. (Perfekt, 2009) 

Hivatalos hazai adatok: 

 Ksh.hu 

 e-cegjegyzek.hu 

 e-beszamolo.kim.gov.hu 

EU-S erőforrások: 

 http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm 

 https://webgate.ec.europa.eu/smeip/ 

Ingyenes Google eszközök: 

 http://www.translate.google.com/globalmarketfinder/index.html 

 http://www.google.com/trends/?hl=hu 

 http://www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet/en/ 

 http://www.google.com/trends/correlate/ 

 http://www.youtube.com/trendsdashboard 

 http://www.consumerbarometer.com 

 https://adwords.google.hu/KeywordPlanner 

Interaktív segédletek üzleti koncepció elkészítéséhez: 

 canvanizer.com* 

 vallalkozasindito.hu 

Ingyenes könyv adatbázisok: 

 http://www.saylor.org/books/* 

 http://2012books.lardbucket.org/* 

 http://paperc.de (előzetes regisztráció szükséges)* 

http://paperc.de/
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 http://blog.papirontul.hu/e-konyv-adatbazis/ 

 mek.oszk.hu/ 

 http://bookshop.europa.eu/hu/home/ 

Statisztika 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  

 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_and_international_statistical_s

ervices* 

 http://gs.statcounter.com/* 

Rangsorok, jelentések, minősítések 

 http://www.ratingplatform.com/index.php* 

 http://www.reportlinker.com* 

 http://www.doingbusiness.org/* 

 http://data.worldbank.org/* 

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/* 

 http://www.coface.hu/Gazdasagi-elemzesek 

 http://www.worldcompetitiveness.com/OnLine/App/Index.htm* 

 http://www.heritage.org/index/* 

 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/* 

 http://www.gartner.com/technology/home.jsp (regisztráció után)* 

Egyéb: 

 https://medium.com/everything-about-startups-and-entrepreneurship/300-

awesome-free-things-e07b3cd5fd5b* 

 http://steveblank.com/tools-and-blogs-for-entrepreneurs/* 

*=angol nyelvű források 

 

Tematikus egység: Vállalkozói és vezetői tulajdonságok, a vállalkozó-

vezetők feladatai 
 

A gyakorlatban mind a mai napig a vállalkozói kompetencia, a vállalkozási ismeretek, valamint a gaz-

dasági ismeretek fogalmának keveredése figyelhető meg. Sőt, olykor az is előfordul, hogy az adott 

fogalomhoz attól lényegében eltérő jelentést társítanak. Az Európai Uniós kezdeményezésre megha-

tározott vállalkozói kompetencia, mint kulcskompetencia (Council of the European Union, 2002) pél-

dául tartalmában az egyént a mindennapi életben segítő képesség, amellyel megismerheti tágabb 

környezetét, észreveheti a kínálkozó lehetőségeket, és tudatosan élhet is azokkal. Összességében az 

egyén tudását, kreativitását, innovativitásra való hajlandóságát és kockázatvállaló képességét öleli 

fel. Ezen felül alapját jelenti azoknak az ismereteknek és képességeknek, amelyekre gazdasági tevé-

kenységek során szükség van (például tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás, elemzés, 

kommunikálás, kockázatfelmérés és kockázatvállalás, csapatmunka). (Simon, 2006) 
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A kutatók szinte kivétel nélkül egyetértenek abban, hogy a sikeres vállalkozás kulcsa az elméleti tudás 

és a gyakorlati tapasztalat együttes megléte. Annak kérdése ugyanakkor, hogy az egyes tényezők 

milyen mértékben kell, hogy megjelenjenek a folyamatban, már nagymértékben megosztja a szak-

embereket. Továbbá, ahány kutató, annyiféle egyéb tényező befolyásoló hatását feltételezik: külön-

féle személyiségjegyek, készségek és képességek jelentik kutatásuk fókuszát. A téma kutatóinak 

munkássága alapján módszertani füzetünkben a következők szerint soroljuk fel a sikeres vállalkozókat 

leíró képességeket, készségeket és tulajdonságokat: 

Általános vállalkozói- és menedzsmentkészségek, tulajdonságok 

- kommunikációs készség, képes az üzleti lehetőségeket korán felismerni és kiaknázni, képes a szük-

séges forrásokat megtalálni és megszerezni, kezdeményezőkészség, üzleti kapcsolatok építésének 

képessége, proaktív gondolkodás, kockázatvállaló képesség, felelősségvállaló képesség, tisztessé-

ges, versengő, eltökélt, kitartó, sikerorientált, bátor, merész, kreatív, innovatív. 

Vezetői készségek és tulajdonságok 

- team-munkára való készség, irányítás és kontrollálás készsége, befolyásolási képesség, akaratér-

vényesítés képessége, nyugodt, oldott, nem aggodalmaskodó, magabiztos, talpraesett, önbiza-

lommal bíró, teljesítményorientált. 

Problémamegoldó készségek és tulajdonságok 

- teleszkopálás képessége (képes egy problémát egy időben fókuszáltan, közelről, valamint távolról, 

összefüggéseiben is vizsgálni), körültekintés, reális gondolkodás, megfontoltság, következmények 

mérlegelése, kihívások kezelésének képessége, gyors, határozott döntéshozatal, döntési készség, 

túllép a problémán, nem rágódik. 

A vezetés kérdéskörét, illetve a vezetőként ellátandó feladatokat régóta kutatják a szakemberek. 

Folyamatokban, szerepekben és funkciókban próbálják megragadni azokat a területeket, amelyeken 

egy cégvezetőnek helyt kell állnia. Az elmúlt évtizedek meghatározó gondolkodóinak elméleteit ösz-

szegezve, a továbbiakban Dobák (2002) nyomán a következő négy vezetői funkcióra, azon belüli fel-

adatokra fókuszálunk: 

Célkitűzés és stratégiaalkotás 

- küldetés és jövőkép megalkotása, stratégiai célok azonosítása, alap-, verseny-, és funkcionális 

stratégiák kialakítása, akciók és programok megfogalmazása, üzleti tervezés, a szervezet szereplő-

inek, erőforrásainak felmérése és mozgósítása. 

Szervezés 

- munka- és hatáskörmegosztás kialakítása, szervezeti egységek képzése, hatásköri rendszer kialakí-

tása 

Munkatársak közvetlen irányítása 

- emberi erőforrás menedzsment (emberi erőforrás tervezése, toborzás, kiválasztás, munkakörök 

megtervezése és kialakítása, kompenzáció, bérezés, teljesítményértékelés, oktatási és továbbkép-

zési tevékenység, fegyelmi és munkahelyei problémák kezelése, munkaügyi kapcsolatok kezelése, 

információrendszer kialakítása), motiváció (higiéniás és motivációs tényezők megteremtése), 

kommunikáció (formális és informális információáramlást biztosító csatornák kialakítása), csopor-

tok létrehozása és kezelése (csoport támogatása a feladat végrehajtásban – célkijelölés, kezde-

ményezés, strukturálás, véleménykifejtés, összegzés, magatartási és érzelmi támogatás – bátorí-
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tás, feszültségoldás, kompromisszumkeresés, meghallgatás). 

Kontroll 

- standardok kialakítása, aktuális értékek mérése, összehasonlítás, visszacsatolás, beavatkozás. 

 

Motiváló óra 
Az első óra lényege, hogy a diákok kedvet kapjanak az adott témakör elsajátításához, ezért egyfelől 

játékos módon, másfelől pedig olyan módszerrel célszerű megközelíteni őket, hogy azt az érzést vált-

suk ki bennük, már van saját tapasztalásuk, saját véleményük, saját rálátásuk az adott témára. Ebben 

a bevezető óra keretében meg is erősíthetjük őket, és utalhatunk arra, hogy a témakör feldolgozása 

során célunk lesz a már meglévő ismereteiket, nézeteiket, stb. elmélyíteni, bővíteni, és az esetleges 

hibákat korrigálni. 

1. Rajzold le, hogy ki a vállalkozó! A diákok számára először valószínűleg szokatlan lesz a ké-

rés, hogy rajzoljanak egy olyan órán, ami alapvetően nem erről szól, és lehet, hogy nem 

fogják pontosan érteni, hogy mit is szeretnénk kérni tőlük. Ezért a tanár írja körül egy ki-

csit részletesebben a feladatot, és hozzon egy hasonlatot, például: „Azt szeretném kérni, 

hogy rajzold le, ami eszedbe jut, ha arra gondolsz, vagy azt a szót hallod, hogy vállalkozó. 

Például, ha tőlem azt kérdezik, hogy mi jut eszembe a pszichológusról, biztosan egy sza-

kállas, idősebb férfira gondolok, aki egy karosszékben ülve a szemüvege szárát rágja, mi-

közben a szemben lévő kanapén fekvő embert hallgatja. Nem jártam még pszichológus-

nál, úgyhogy ez a kép nem saját tapasztaláson alapul.” Mondjuk el a diákoknak, hogy fon-

tos, hogy nem a rajz minősége, szépsége számít, hanem az információtartalma. 

Miután a diákok lerajzolták a vállalkozót (erre nagyjából 5-7 percet szánjunk), kérjük meg 

őket, hogy mutassák meg a rajzaikat, és röviden mondják el, hogy mit látunk azon. TIPP: 

amíg a diákok rajzolnak, a tanár is rajzolja le a vállalkozót, ügyelve arra, hogy a tipikus 

sztereotípiákat hozza elő, mert ha nincs jelentkező, akkor bátorításképpen kezdhetjük mi 

a bemutatást. 

Ne minősítsük a válaszokat, csak köszönjük meg a diákok munkáját, és dicsérjük meg 

őket. Miután meghallgattunk jó néhány diákot, kérdezzük meg, hogy valójában mit is raj-

zoltak le: a vállalkozókról alkotott sztereotípiájukat, ami valószínűleg nem saját tapaszta-

láson, csak innen-onnan hallott vagy olvasott információkon alapul. Mik a tipikus sztereo-

típiák? A „maffiózó vállalkozó” (kopasz, kigyúrt, ékszerekkel teli, sötétített üveges Mer-

cédesz, Audi, BMW), a „férfi vállalkozó” (általában alig van valaki, a női vállalkozót rajzol), 

az „üzletember vállalkozó” (öltönyös, aktatáskás, mobiltelefonnal, íróasztal mögött ülve). 

Többnyire nem gondolnak arra a diákok, hogy a sarki virágboltban dolgozó virágkötő, 

vagy a pékségben kiszolgáló pék-eladó is vállalkozók lehetnek, akik kora reggel kezdik a 

munkát a virágpiacon vagy a dagasztó és a kemence mellett állva, és késő este fejezik be 

azt a számlák és a bevételek rendezésével. 

Fontos, hogy az, hogy a diákok a klasszikus sztereotípiákat jelenítették meg, nem baj! A 

kurzus, illetve a jelen didaktikai egység arra szolgál, hogy mire a végére érünk, már saját 

tapasztalásuk legyen a hazai kisvállalkozókról, és még ha marad is ugyanaz a véleményük, 

az már megalapozott legyen. 

TIPP: amennyiben a diákoknál van laptop, vagy más módon lehetséges számítógépes-

internetes munka, akkor a feladatot módosíthatjuk úgy is, hogy Mutasd be, hogy ki a vál-
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lalkozó!. A rajzolás mellett ekkor lehetőséget biztosítunk arra, hogy diákunk az interneten 

egy kép, vagy például egy Youtube videó bemutatásával illusztrálja, hogy ki, vagy mi szá-

mára a vállalkozó. A feladat többi része ez esetben változatlan. 

a. Szükséges eszköz: fehér A4-es papírok, színes filctollak vagy ceruzák, amennyiben 

a rajzokat szeretnénk összeszedni, és a kurzus végén visszatérni rá. De a feladat-

hoz az is teljesen megfelelő, ha a diákok a füzetben egy üres oldalra a saját tolluk-

kal, ceruzájukkal rajzolnak. 

b. Felhasznált idő: 15 perc. 

c. Munkaforma: egyéni és csoportos munka. 

d. Fölkészülés: nem igényel különösebb tanári felkészülést. 

 

2. Páros megbeszélés, majd csoportmegbeszélés. A tematikus egység témájának szűkítése 

érdekében elkezdjük felvezetni a sikeresség, a sikeres vállalkozói lét fogalmát. Kérdezzük 

meg a diákoktól, hogy mit jelent számukra a siker. Ismételten nincs rossz válasz, tehát el-

hangozhat a pénz, a gazdagság, az önmegvalósítás, a függetlenség, a szabadság, egy álom 

megvalósítása, az elismerés, a hatalom, stb. Egy gondolat erejéig kitérhetünk arra, hogy 

talán eredményesebb a vállalkozási folyamat, ha a pénzszerzés és gazdagság nem végcél, 

hanem eszköz egy magasabb rendű, más jellegű cél elérése érdekében. 

Ezt követően kérdezzük meg őket, hogy szerintük mi kell ahhoz, hogy elérjük ezeket a si-

kereket, célokat? Milyennek kell lennie a vállalkozónak, aki meg tudja ezt valósítani? Mi-

vel kell rendelkeznie? Beszéljék meg párban a válaszokat, és címszószerűen írják fel gon-

dolataikat egy-egy színes papírdarabra. 

Miután végeztek a páros megbeszéléssel, kérjük meg őket, hogy jöjjenek ki a táblához 

(minden párból egy-egy diák), és ragasszák fel válaszaikat a táblára, és közben mondják is 

ki hangosan azokat. Ha már elhangzott egy válasz korábban, ismételjék meg ők is, és ra-

gasszák ugyanoda, ahova előző diáktársuk tette. Miután minden páros válasza a táblán 

van, a tanár rendezze csoportokba azokat, majd kérje meg a diákokat, hogy találják ki, va-

jon mi lehet az egyes csoportok neve (például képességek, készségek, tudás, attitűd, mo-

tiváció, kapcsolatok, személyes adottságok, tulajdonságok, stb.). Természetesen nincs 

olyan ember, aki a táblán szereplő összes tulajdonságnak megfelel, így mondjuk el a diá-

koknak, hogy ezért kell megtanulni bízni másokban, és átadni a munkát másoknak. Vala-

mint természetesen nincs is arra szükség, hogy minden vállalkozó megfeleljen ezeknek a 

tulajdonságoknak, hiszen az, hogy mire van szükség, függ az iparágtól, a versenytársaktól, 

a piactól, a vállalkozó céljától, jövőképétől, vállalkozásban betöltött szerepétől, stb. 

TIPP: ugyanerre a logikára építve, számítógépes-internetes hozzáférés esetén a feladat 

elvégezhető a Gondolattérkép módszerével, amiről bővebben más didaktikai egységnél 

olvashatunk. 

TIPP: Keresés az Interneten – az órára előzetes felkészülésként megkérhetjük a diákokat, 

hogy otthon, az Interneten böngészve gyűjtsenek olyan cikkeket, amelyek hazai sikeres 

vállalkozókról szólnak. Ezeket olvassák el, és próbálják a leírtak alapján elképzelni, hogy 

milyen is lehet az ember, aki sikerre vitte az adott vállalkozást. 

TIPP: az előző feladatot tovább gondolva, ha több tanórát is tudunk szánni a témakör fel-

dolgozására, esetleg felajánlhatjuk a diákoknak, hogy plusz pontért (ötösért) a cikkben 

olvasott vállalkozóról gyűjtsenek további adatot (további cikkek, Youtube videók, 

Facebook profil megtekintése, stb.), és a következő órán 5-10 perces kiselőadásban mu-
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tassák be őt diáktársaiknak, mint sikeres hazai vállalkozót. (Például Palásti József, a 

Fornetti Pékség alapító tulajdonosa. Források: 
http://www.fornetti.hu/hu/rolunk/menedzsment.html, http://hu.wikipedia.org/wiki/Fornetti, http://100-

leggazdagabb-magyar.lap.hu/, https://www.youtube.com/watch?v=hjkv4Y6ZeBk) 

TIPP: házi feladatnak feladhatjuk a diákoknak, hogy töltsenek ki egy online tesztet, amiből 

kiderül, hogy milyenek. A kapott eredmények után mondják meg, hogy vajon készek-e si-

keres vállalkozás indítására, és ha nem, akkor miben kellene fejlődniük, illetve milyen tár-

sat kellene keresniük maguknak a hiányosságok pótlására. Online tesztek elérhetők pél-

dául: http://www.felvi.hu/felveteli/teszt, http://www.lelkititkaink.hu/onismeret_teszt.html, 

http://eduline.hu/cimke/ingyenes+online+teszt, http://szemelyisegteszt.okosleszel.hu/, 

http://www.noiportal.hu/main/npnews-5045.html, de a Google kereső számos eredményt nyújt. 

a. Szükséges eszköz: színes postit lapok, filctollak, tábla. 

b. Felhasznált idő: 20-25 perc. 

c. Munkaforma: páros és csoportos munka. 

d. Fölkészülés: a tanár előzetesen gondolja át, hogy milyen csoportosításra akarja az 

összegyűjtött tulajdonságokat kifuttatni, illetve, hogy milyen egyéb lehetséges 

csoportok vannak. Miközben a diákok ragasztják a válaszokat a táblára, lesz ideje 

átgondolni, hogy ezek közül melyek állják meg a helyüket a kapott válaszok tükré-

ben. 

 

Új ismeretek szerzése 
Tekintettel a tematikus egység tartalmára, jelen esetben nem csupán új ismeret elsajátítása a cél, 

hanem új tulajdonság megismerése, megszerzése is egyben. Az új ismeretek átadása és a készségek 

kifejlesztése ezúttal is több órán keresztül, széleskörű módszertani eszközök bevonásával történik. A 

konkrét tananyag függvényében az egyes módszerek természetesen átírhatók, illetve a módszerek 

tárháza szabadon bővíthető. 

1. Játékos készségfejlesztés. A diákokat 6 fős csoportokba rendezzük, a csoportosításnak 

nincs szempontrendszere. A kiscsoportok feladata, hogy egyikük, bekötött szemmel, egy 

doboz kockacukorból az asztalnál tornyot építsen, míg a többiek irányítják őt szóban. 

Nincs szabály a torony szerkezetére, de pontértéket a torony magassága ér. A tornyot 

csak az „építő” építheti, így a kockacukorhoz is csak ő nyúlhat hozzá. A játék több körből 

áll, az építésre körönként 3 perc áll rendelkezésre. 

Az első körben elmondjuk a feladatot, és választani kell egy „építőt” minden csoportban. 

Nincs lehetőség stratégia megbeszélésére, csak meg kell tippelni, hogy milyen magas lesz 

majd a torony az adott idő alatt. A megtippelt eredményeket a kör elején, a ténylegesen 

elért eredményeket pedig a kör után rögzítjük a táblán, és minden csoport annyi pontot 

kap, amennyi szintet ténylegesen teljesített, tehát egyelőre irreleváns a tippelt és tényle-

ges szintek közötti különbség. 

A második körben már van lehetőség stratégia megbeszélésére (2 perc), és megint meg 

kell tippelni, hogy adott idő alatt mekkora tornyot fognak tudni építeni. A kör előtt és 

után az eredményeket ismét rögzítjük, és minden csoport ismét annyi pontot kap, 

amennyi szintet ténylegesen teljesített. 

A harmadik körben ismét meg kell tippelni, hogy milyen magas lesz a torony az idő letel-

tével, és ismét lehet stratégiát fejleszteni 2 percben. Most azonban már van lehetőség az 

http://www.fornetti.hu/hu/rolunk/menedzsment.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fornetti
http://100-leggazdagabb-magyar.lap.hu/
http://100-leggazdagabb-magyar.lap.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=hjkv4Y6ZeBk
http://www.felvi.hu/felveteli/teszt
http://www.lelkititkaink.hu/onismeret_teszt.html
http://eduline.hu/cimke/ingyenes+online+teszt
http://szemelyisegteszt.okosleszel.hu/
http://www.noiportal.hu/main/npnews-5045.html
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„építő” lecserélésére, illetve most már tétje van annak, hogy mit tippelnek, és mit teljesí-

tenek valójában. Ha kevesebbet vagy többet értek el, mint amennyit tippeltek: a különb-

ség*-1; ha pont annyit értek el, mint amennyit tippeltek: az elért pont *2. A büntetés, il-

letve a jutalmazás magyarázata az, hogy a tipp a felmért piaci kereslet, az elért pont pe-

dig amit ebből ki tudnak elégíteni. Ha kevesebb az elért pont, akkor a kielégítetlen vevők 

átpártolnak a versenytársakhoz, ha pedig több, akkor feleslegesen gyártottak/árultak 

termékeket, mert nem veszi meg azokat senki. Értelemszerűen egyik megoldás sem jó. 

Cél a keresletet pont kielégíteni a kínálattal, mert ez az ideális cégműködés. 

A játék végén kérdezzük meg a diákokat saját személyes élményeikről, és arról, hogy a 

második, és a harmadik körben miről szólt a stratégia (torony szerkezete, építés módja, 

utasítás adás és végrehajtás, stb.), illetve, hogy ha változtattak az építő személyén, annak 

mi volt az oka (ha nem, akkor miért nem). A tanár megpróbálhatja kicsit elemezni az 

egyes csoportok vállalásai és tényleges eredményei közötti különbségeket, illetve a kö-

rönként való alakulást (például az első körös teljesítés után, ha az gyengébb volt a válla-

lásnál, csökkent-e a vállalás). 

Amellett, hogy a kereslet és kínálat összhangjának fontosságára felhívja a módszer a fi-

gyelmet, játékosan fejleszti a kommunikációs készséget, a 

team-munkára való készséget, az irányítás-vezetés készségét, az akaratérvényesítés 

készségét, a gyors döntéshozatal és a kockázatvállalás készségét, valamint a kreativi-

tást. 

a. Szükséges eszköz: 2-3 doboz kockacukor, tábla, kréta, kendők a szembekötéshez. 

b. Felhasznált idő: 40 perc. 

c. Munkaforma: kiscsoportos munka. 

d. Fölkészülés: nem igényel különösebb tanári felkészülést. 

 

2. PÁROSÍTÁS módszere – vállalati misszió és vízió megalkotása. A diákok feladata, hogy 

párban együtt dolgozva összepárosítsák a kártyán kiosztott vállalkozásokat, vállalatokat 

azok küldetésével, missziójával. A lényeg, hogy bele tudjanak helyezkedni egy vállalat 

szemszögébe, és azonosulva annak profiljával, céljával, célcsoportjával, stb., megtalálják 

a küldetést és jövőképet leginkább kifejező leírásokat. Például: 

 

1. Az ICT teljes választéka kiváló minőségben és versenyképes árakon – ez a mi szenvedélyünk. A 
……………………………………... leghatékonyabb ICT szolgáltató üzletága leszünk, mely elhivatott munkavál-
lalók támogatása révén sztenderdizált szolgáltatásokat nyújt globális ügyfelei számára.  

2. Az ………………………………….. filozófiájának kulcsát szlogenünk adja: az elégedettség garanciája. Cé-
lunk, hogy a nálunk tartott konferenciák, rendezvények, esküvők – kategóriánkon túl mutatva – a 
kívánt igényeket kielégítse és az itt tartózkodás folyamán szolgáltatásainkat megbízhatóan nyújtsuk.  
Mégis miben vagyunk mi mások? 
Munkatársaink, szakembereink olyan hozzáadott értéket nyújtanak mindennapi munkájuk során, 
amely elősegíti a rugalmas szolgáltatási folyamatot, ezáltal a megfelelőséget. Tudásunkkal és eszköze-
inkkel hozzájárulunk a magyarországi vendéglátás és szállodaipar fejlődéséhez. E törekvés meghatá-
rozó eleme, hogy a cég magas színvonalú, versenyképes, a piaci igényekhez rugalmasan alkalmazko-
dó, vendégközpontú  szolgáltatásokkal érje el az egyéni és vállalati ügyfeleinek megelégedését, külö-
nös figyelmet fordítva a személyességre és a szolgáltatás magas színvonalára. Céljaink érdekében 
kiemelt szerepet tulajdonítunk a tudás és a kreativitás teremtette egyedi megoldásoknak és a techno-
lógiai fejlődésben rejlő piaci lehetőségek kiaknázásának. 
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A küldetésünk értelmében a vállalati filozófiánk központi eleme a fejlődés és a növekedés: a folyama-
tos fejlődést piacorientált üzletpolitikával, a szolgáltatások magas szintű minőségével és a választék 
bővítésével kívánjuk elősegíteni. 

3. A …………………………… küldetése, egyúttal működésének legfontosabb célja, hogy a vállalatcsoport 
tagjai számára olyan jogi, gazdasági, finanszírozási és infrastrukturális környezetet teremtsen, melyre 
alapozva a vállalatcsoport tagjai tevékenységüket az ügyfelek megelégedésére, korszerű és verseny-
képes szolgáltatásokat nyújtva végezhessék. A szolgáltatások minőségi fejlesztése mellett kiemelke-
dően fontos feladat a vállalatcsoport gazdálkodása átláthatóságának, hatékonyságának és ellenőriz-
hetőségének biztosítása is. 
Szolgáltatásaink kialakítása, fejlesztése során kiemelten fontos szempont az utasok, megrendelők 
elvárásainak való megfelelés. Ennek érdekében a vállalat folyamatosan tesz erőfeszítéseket a sze-
mélyszállítás szolgáltatási színvonalának emelésére, melynek már látható eredményei is vannak. Az 
új, korszerű vasúti járművek beszerzése és üzembeállítása, a ferihegyi vasúti összeköttetés megte-
remtése, a folyamatos pályafejlesztések és az egyéb vasúti infrastruktúra-javító beruházások hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy az utazni kívánók a lehetséges közlekedési alternatívák közül a vasút mellett dönt-
senek. 
A következő években a vasút gyökeresen megújul. Vállalatunk – részben uniós segítséggel – olyan 
forrásokhoz jut, melyek lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy a vasúttársaság utasai egy valóban XXI. 
századi, a fejlettebb Európai Uniós országokban már megszokott színvonalú vasúton utazhassanak. A 
2007-2013. évi Közlekedési Operatív Programban (KÖZOP) 753 milliárd forint áll rendelkezésre vasúti 
projektek magvalósítására, és a cég saját forrásból további 197 milliárd forintot szán fejlesztésre ezen 
időszak alatt. 

4. Célunk, hogy ügyfeleinket a lehető legszélesebb termékpalettával és a legmagasabb színvonalú 
szolgáltatásokkal lássuk el és kompromisszumok nélküli mobil élményt nyújtsunk. Ennek érdekében a 
lehető legkorszerűbb 4G hálózat kiépítésére, valamint kimagasló minőségű, megbízható és kedvező 
feltételekkel elérhető szolgáltatások kialakítására törekszünk. Elkötelezettek vagyunk az átlátható 
működés és az etikus vállalati magatartás iránt: a magyarországi mobilszolgáltatók közül elsőként 
csatlakoztunk a Transparency International hazai Vállalati Támogatói Fórumához. Az új mobilkommu-
nikációs technológiákra építve az egyik legfontosabb küldetésünk, hogy a korszerű 4G mobilinternet 
hálózat minden ember számára hozzáférhetővé váljon. Kutatások bizonyítják, hogy az internet penet-
ráció növekedése pozitív hatással van az adott régió gazdasági teljesítményére is, így a Hipernet or-
szágos kiépítésével nagy lépést tettünk az internet széleskörű használatának elérhetősége, és ezáltal 
az elmaradt térségek felzárkóztatása felé. Bízunk benne, hogy hosszú távon ezek az eredmények az 
ország versenyképességének javulását is elősegítik majd. Feladatunknak tekintjük, hogy olyan termé-
keket és szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek megfelelnek ügyfeleink igényeinek, és használatuk meg-
könnyíti a napjainkban elengedhetetlen hang vagy adat alapú kapcsolattartást, a gyors információ-
szerzést, valamint még teljesebbé teszi a szórakozást és a médiafogyasztást. Legyen szó akár mobilhí-
vásokról, akár internetelérésről, segítségünkkel ügyfeleink értéket jelentő, a társadalom és a jövő 
generáció számára is hasznos tevékenységet végezhetnek. 

5. A ……………………………………. gazdasági súlyának megfelelő mértékben veszi ki részét a társadalmi 
felelősségvállalásból. Természetesen ez elsősorban küldetésében, szakmai munkájában, üzemei mű-
ködési körzetében, munkatársai és gazdasági partnerei, azok családtagjai életminőségében jelenik 
meg legfőképpen. Működési területén kiemelten támogatja a szak- és felsőoktatásban résztvevők 
képzését, a lakosság komfortérzetét, egészséges környezetét és közbiztonságát segítő szervezetek, 
alapítványok működését. 
Országos, sőt határon túl ívelő a gyermekek és fiatalok gyógyulását, rehabilitációját, egészségmegőr-
zését rendszerbe fogott támogató tevékenysége a Szívbeteg Gyermekekért Alapítványunkon keresz-
tül. 
Ezen túlmenően elsősorban ugyancsak gyermekeket, fiatalokat segítik a különböző rendezvényekhez, 
sporteseményekhez kapcsolódó támogatások, amelyek egyrészt termékek formájában (évente több 
tíz tonna), másrészt anyagi támogatásban jelennek meg. Például rendszeresen Gyermeknapokon, a 
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Magyar Triatlon Szövetség működésében és versenyein, profi és amatőr sportegyesületek, sportklu-
bok és versenyek támogatásában, ifjúsági találkozókon történő jelenlétben. 
Évről-évre saját akciókkal, játékokkal is jelentős anyagi, illetve termék-támogatáshoz juttat iskolai 
közösségeket, például 2012-13-14-ben az „Osztálykirándulás” általános iskolai osztályokat, 2013-14-
ben a „Szalagavató játék” és a „Tablóverseny” középiskolás osztályokat. A gyermekek ismeretszerzé-
séhez, testmozgásához járul hozzá játékos formában a 2013-ban indított „Rókalandozó” játék, amely 
egyéni versenyzőket, osztályközösségeket és iskolákat juttat jelentős összegű (elsősorban sportszer és 
sporteszköz) támogatáshoz. 
Korosztálytól függetlenek az ország egész területén a különböző szakmai és tudományos konferenci-
ák, kulturális események, találkozók rendezéséhez nyújtott támogatások. Ezek olyan széles körűek, 
hogy példák kiragadása is felesleges, mindezt tanúsíthatják az események résztvevői. 

6. Az energiaigény kiszolgálásának új és jobb útjainak feltárásával és folyamatos értékteremtéssel a 
…………………………………. előremozdítja mindennapjainkat. 
Vállalatcsoportunk közép-európai vállalatként, vezetői által ösztönözve és dolgozói szakértelmére 
támaszkodva, tudatos építkezéssel legyőzi az akadályokat. 

a. MÁV Zrt. c. IT Services Hungary e. Fornetti 

b. Alfa Art hotel d. Telenor f. MOL Zrt. 

 

Mondjuk el a diákoknak, hogy kapnak 10+10 kártyát cégnevekkel és vállalati jövőképpel 

és küldetéssel, és az a feladatuk, hogy ezeket összepárosítsák. Mondjuk el, hogy mit je-

lent a vállalati jövőkép és küldetés a vállalat és partnerei számára. Miután a diákok végez-

tek a párosítással, kérjük meg őket, hogy mondják el, hogy rendre ki melyik vállalatot me-

lyik küldetéssel/jövőképpel párosította (a fenti példánál 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e, 6-f, de 

rengeteg hazai kis és nagyvállalat honlapjáról további példák tölthetők le). Kérdezzük 

meg őket, hogy mi segített nekik a párosításban – várhatóan itt a diákok utalni fognak ar-

ra, hogy a küldetés és jövőkép szövegezése olyan konkrétumokat tartalmazott, amelyek 

könnyen rávezették őket a megoldásra. Amennyiben egy üzletág két vagy több vállalko-

zásának küldetését és jövőképét is meg tudjuk szerezni, úgy lehetőség van arra, hogy a 

diákokat arra késztessük, még mélyebben beleérezzenek a vállalat helyzetébe (a fenti 

példánál ez az IT Services Hungary/T-Mobil és a Telenor esetében ütközik ki, ahol előbbi 

tömören, vállalati szenvedélyről beszél, míg utóbbi hosszasan részletezi a cégértéket és 

az etikus vállalati magatartást). 

A feladat lényege, hogy a diákok megértsék a vállalati küldetés (a vállalat nyilatkozata 

arról, hogy mi a létezésének indoka, kiket és hogyan kíván szolgálni, és milyen társa-

dalmi értékekben hisz) és jövőkép (a vállalat által felvázolt kívánt, jövőbeni állapotot 

rögzíti, lényege a munkatársak motiválása) fogalmát és azt, hogy ezek megfogalmazása, 

tartalma milyen nagymértékben konkrét és vállalat-specifikus. 

TIPP: a tanár számára további lehetséges források az Interneten bármely nagyobb, ismer-

tebb, és több kisebb, kevésbé ismert cég esetében is elérhetők. Ha a pedagógus ismeri a 

diákjait, akkor tudni fogja, hogy mely vállalkozások termékeivel kerülnek leginkább kap-

csolatba a mindennapokban, és azokra a cégekre rákeresve az Interneten, valószínűleg 

fel tudja kutatni víziójukat és missziójukat. Például: Fornetti Pékség 

(http://www.fornetti.hu/hu/tarsadalmi-felelossegvallalas/kuldetesunk.html), Ford autó 

(http://www.ford.hu/ford/vallalat), UNICEF (http://unicef.hu/kuldetesunk-2/), Magyar Vöröskereszt 

(http://voroskereszt.hu/kueldetesuenk.html), Csodák Palotája (http://www.csopa.hu/csodak-

palotaja/kuldetesunk), Retro Jeans (https://www.retrojeans.com/hu/kuldetesunk). 

http://www.fornetti.hu/hu/tarsadalmi-felelossegvallalas/kuldetesunk.html
http://www.ford.hu/ford/vallalat
http://unicef.hu/kuldetesunk-2/
http://voroskereszt.hu/kueldetesuenk.html
http://www.csopa.hu/csodak-palotaja/kuldetesunk
http://www.csopa.hu/csodak-palotaja/kuldetesunk
https://www.retrojeans.com/hu/kuldetesunk
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Esetleg a feladatot lehet úgy módosítani, hogy a tanár megkérdezi a diákoktól, hogy me-

lyik vállalkozás érdekelné őket, találják ki közösen, hogy vajon mi lehet a missziójuk és ví-

ziójuk, majd ellenőrizzék, hogy a valóságban a cég ugyanúgy gondolkodik-e, amint ahogy 

ők sejtették. 

a. Szükséges eszköz: 10-10 feladatkártya páronként cégnevekkel és küldetéssel, jö-

vőképpel. 

b. Felhasznált idő: 20-25 perc. 

c. Munkaforma: páros vagy kiscsoportos munka. 

d. Fölkészülés: a tanárnak 10 vállalat jövőképét és küldetését kell megszereznie, cél-

szerűen internetes forrásokból. Ezeket feladatkártyára kell másolnia, és azokat ki 

kell nyomtatnia, fel kell vágnia. Kevesebb kártya szükséges, ha nem párban, ha-

nem kiscsoportban oldják meg a feladatot. 

 

3. SZEREPJÁTÉK és VITÁK ÉS KONFLIKTUSOK módszere – alkalmazottak motiválása higiénés 

tényezőkkel és motivátorokkal. A kooperatív pedagógiai módszer speciális módon kerül 

megszervezésre. A fő különbség, hogy a csoportok olyan feladatokat kapnak, amelyek 

csak a csoport minden tagjának részvételével, a munkához való jól meghatározott módon 

való hozzájárulásával valósulhat meg. Ez a feladatok részfeladatokká, feladatrendszerek-

ké alakításával érhető el, így a csoport egyetlen tagja sem vonhatja ki magát a munkából. 

A diákokat négyfős csoportokba rendezzük, és mindegyikük megkapja a következő fel-

adatkártyát: 

A csoporttagok az Artist House Stockholm kiadó menedzserei, akik a Fooo Conspiracy svéd fiúbanda 
pályáját egyengetik. Az elmúlt évben az európai koncertturné során a kiadó 20 millió forintnak meg-
felelő nyereségre tett szert. Tekintve, hogy a kiadó vezetői szeretnék a fiúkat egy Európa szerte is-
mert zenekarrá felfuttatni, úgy döntöttek, hogy ezt az összeget a fiúk ösztönzésére fogják felhasz-
nálni, ám azt, hogy ezt milyen mértékben teszik, hogyan osztják meg közöttük, illetve, hogy egyéb 
ösztönzőket kilátásba helyeznek-e, a menedzserekre bízzák. A Fooo Conspiracy svéd fiúbanda tagjai-
ról minden menedzsernek külön-külön információja van. 

 

Ezután kiosztjuk a csoporttagoknak a szerepkártyákat (a szerepkártyákon a Fooo 

Conspiracy svéd fiúbanda tagjai szerepelnek, de a tanár bármely más zene-

kar/filmsorozat/stb. tagjait hozhatja példának, a lényeg, hogy a diákok körében ismert és 

népszerű személyek legyenek, akikkel könnyen azonosulhatnak): 

OG: Felixszel és Oscarral négyéves koruk óta barátok, énekes-táncos színi tanodába jártak. A balettől 
a breakig mindenféle táncot tanultak, és persze énekóráik is voltak. Ő a csapat frontembere, és ő 
énekli a legtöbb szólóbetétet a dalokban. A hangja és énektudása magasan képzett, és úgy tudni, 
titokban kacsingat a szóló karrier felé. Az utóbbi időben napközben sokkal több személyes ügyet 
intéz, ezért gyakran késik a közös programokról (fotózásról, interjúkról, próbákról), és sokszor nyegle 
is, mivel úgy érzi, bármelyik pillanatban gond nélkül kiszállhat a bandából, és máshol folytathatja 
karrierjét. 

Omar: Venezuelában született, hatéves korában költözött Svédországba a családjával, és hatévesen 
kezdett énekelni. Szorgalmas és nagyon lelkiismeretes tagja a csapatnak, ami annak köszönhető, 
hogy venezuelai származása miatt örökké kompenzálni és bizonyítani akar társainak. Származása 
sajnos más területen is megnehezíti a dolgát: szülei elveszítették állásukat, és bevándorlóként nem 
találtak új munkalehetőséget, így Omarnak éjszakánként egy áruház raktárában árufeltöltésből kell 
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megkeresnie a kiegészítő jövedelmet, mert a zenélésből egyelőre nem tud fix, havi biztos bevételt 
adni családjának. Az éjszakai munka folytán gyakran fáradt, kimerült, így a próbákon, és a koncerte-
ken sem tudja a maximumot kihozni magából. 

Oscar: Felixszel és OG-vel négyéves koruk óta barátok, énekes-táncos színi tanodába jártak. A balet-
től a breakig mindenféle táncot tanultak, és persze énekóráik is voltak, ám Oscar mégis a csapat 
leggyengébben teljesítő tagja. Zenei hiányosságait azonban kinézetével kompenzálja: ő a tini lányok 
kedvence, a fiúk bálványa, őt szereti a legjobban a kamera, így a koncertek alkalmával is inkább a 
show-t biztosítja, mintsem énekel. Kinézeténél csak humorérzéke imponálóbb, ezért az interjúk al-
kalmával leginkább őt kérdezik az újságírók. 

Felix: OG-vel és Oscarral négyéves koruk óta barátok, énekes-táncos színi tanodába jártak. A balettől 
a breakig mindenféle táncot tanultak, és persze énekóráik is voltak. Bár nem ő a csapat frontembe-
re, mégis ő képes a belső viszályok, konfliktusok elsimítására. Évek óta táncol és énekel, ennek elle-
nére még többet szeretne kihozni magából, ezért újabb és újabb órákra iratkozik be. Az iskolát ha-
nyagolja, úgy érzi, életét a Fooo Conspiracy sikereire tette fel. Nyitott minden újra, menedzsereivel 
nagyon jó kapcsolatot ápol. 

 

A feladat a feladatkártya alapján adott, a diákoknak 20 percet adunk arra, hogy kitalálják, 

miképpen ösztönzik a négy bandatagot a jobb teljesítményre. Minden olyan kérdésben, 

ami nem szerepel a feladatkártyán, a csoporttagok szabadon, közösen döntenek. Miköz-

ben a diákok dolgoznak, készítsük el a táblán az alábbi táblavázlatot: 

 1. csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport 5. csoport 6. csoport 

OG       

Omar       

Oscar       

Felix       

ÖSSZESEN       

 

Mivel minden diák csak az egyik bandatag szerepkártyáját kapja meg, így a csoport min-

den tagjának aktívan részt kell vennie a feladatban. Továbbá, mivel a szerepek szerint el-

lentmondásos érdekek vannak a csapaton belül, így vitára, érvek és ellenérvek ütközteté-

sére késztetjük a diákokat. 

A 20 perc leteltével kérdezzük végig az egyes csoportokat, hogy miképpen ösztönzik az 

egyes bandatagot. Írjuk fel a táblára a táblázatba az összegeket, és röviden, címszószerű-

en a nem pénzbeli ösztönzőket. Kérjük meg a diákokat, hogy indokolják döntésüket. Fel-

tehetően lesz olyan csoport, amely csak pénzzel ösztönzött, és lesz olyan is, amelynél 

egyéb ösztönzők is megjelentek. Illetve, a megoldások között várhatóan szerepel majd 

olyan, hogy a rendelkezésre álló összeget egyenlő arányban osztották szét, mondván egy 

csapatról van szó, és lesz olyan megoldás is, ahol az összegek differenciáltan jelennek 

meg. Sőt, a differenciált szétosztás esetében az egyes diákcsoportok nem ugyanarra az 

eredményre fognak jutni, nem csak abszolút számértékben, hanem arányaiban is értve. 

Az elhangzott megoldásokra reflektáljunk a fentiek szerint, de nem minősítsük a válaszo-

kat, hiszen a feladatnak nincs egyetlen jó megoldása! 

TIPP: A feladatot célszerű: 

 Herzberg ismert kéttényezős modelljére kifuttatni (még ha a szerzőt és a modellt 

nem is mondjuk el konkrétan, de a tartalmára utaljunk mindenképpen), amely 

higiénés tényezőket és motivátorokat különböztet meg. Előbbi hiányában az al-
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kalmazottak elégedetlenek és nem dolgoznak (például fűtés, világítás, íróasztal, 

munkabér, stb.), utóbbi megléte esetén jobb teljesítményre számíthatunk tőlük 

(például jutalék, céges nyaraló igénybevétele, csapatösszerázók, ingyenes to-

vábbképzés, stb.). Ezen felül 

 Maslow hierarchiaelméletére kifuttatni, amely szerint rendre a fiziológiai, bizton-

sági, szociális szükségleteket, az elismerést és önmegvalósítást kell kielégíteni, il-

letve biztosítani alkalmazottaink motiválása során. 

A feladat végrehajtása során az ösztönzés módszereinek megismerése mellett a diákok 

megtapasztalják a teljesítményértékelés mikéntjét is. 

a. Szükséges eszköz: 5-6 feladatkártya és csoportonként 4-4 szerepkártya, tábla, kré-

ta. 

b. Felhasznált idő: 45 perc. 

c. Munkaforma: kiscsoportos munka. 

d. Fölkészülés: a tanárnak ki kell nyomtatnia, és fel kell vágnia megfelelő számú fel-

adat- és szerepkártyát. A diákok érdeklődése mentén, igény esetén új feladatkár-

tyákat és szerepkártyákat kell kitalálni. 

 

4. ESETTANULMÁNY és STRUKTURÁLT RENDEZÉS módszere – munka- és hatáskörmegosztás 

kialakítása, szervezeti egységek képzése. Osszuk fel az osztályt 5 fős kiscsoportokra, és 

adjunk minden csoportnak egy feladatlapot. A leírás tartalmazza a vállalkozás bemutatá-

sát, valamint a feladatot, amely szerint a diákoknak fel kell építeniük a lehetséges alkal-

mazottakból álló szervezetet a feltüntetett feltételek figyelembevétele mellett: 

A Járj jól! cipőkészítő Kft. ötlete akkor pattant ki a vállalkozó, András fejéből, amikor meglátta, hogy 
kisfia először lábra áll. Ahogy nézte az első bátortalan lépteket, arra gondolt, hogy vajon milyen is 
lehet az a tökéletes cipő, ami megvédi majd kisfiát egy egész életre megmaradó ortopédiai károso-
dástól. Tekintve, hogy végzettsége szerint András marketing szakos menedzser közgazdász, gyer-
mekkori jó barátjával, a Városi Ortopédiai Klinika vezetőjével heteken át próbálták összeszedni azo-
kat a jellemzőket, amelyek valóban minőségi termékké tesznek egy gyermekcipőt: rugalmas, de sta-
bil talp; domború talpboltozat; párnázott, erős kéreg a megfelelő bokatartásért; belső oldalon ma-
gasított, ék alakú sarok; természetes alapanyag; erősített cipőorr. Körülnézve a piacon, András úgy 
találta, hogy egyetlen megvásárolható termék sem felel meg elvárásainak. 
Mivel András igazi vállalkozó szellem, a problémában rögtön meglátta a lehetőséget: úgy döntött, 
hogy gyermekcipőgyártásba és forgalmazásba kezd. Utánanézett, hogy milyen áron lehet a legjobb 
olasz minőségi bőröket beszerezni, valamint a gyártósor gépeit is feltérképezte. Mivel azonban sem 
nagy összegű megtakarítása, sem nagyobb hitelfelvételi lehetősége nincs, úgy döntött, hogy kézzel 
gyártott, egyedi és magas minőségű gyermekcipőket fog piacra vinni. 
Amikor felesége meghallotta András üzleti elképzeléseit, rögtön továbbgondolta azokat, és egy 
egyedi, kézzel gyártott, magas minőségű női cipőrészleg kialakítását javasolta férjének, az extra kicsi 
és nagy méretekre specializálódva. Bár a két termék célcsoportja (gyermekek és nők) nagyban közel 
áll egymáshoz, András mégis tart attól, hogy a két irány együttes megvalósítása mind szakmailag, 
mind pénzügyileg szétforgácsolhatja a vállalkozást. Ennek ellenére kész vállalkozását a felesége el-
képzeléseivel együtt megvalósítani. 
 
Segítsétek Andrást a szervezet kialakításában, és válaszoljátok meg a következő kérdéseket: 

 Milyen funkciókra és feladatokra kell alkalmazottakat felvennie a cégbe? 

 Rajzoljátok fel a funkciók és feladatok szerinti szervezeti ábrát! 

 Kik kerüljenek vezető pozícióba, és kik lássák el beosztottként az egyes feladatokat? 
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 Mennyi bért fizessen András az egyes alkalmazottaknak, figyelembe véve, hogy a tervek sze-
rint maximum havi 2.000.000 Ft-ja van bérköltségre? 

Miután megismerték a feladatot, osszuk ki a diákoknak a lehetséges alkalmazottakat be-

mutató szerepkártyákat: 

Név: Balázs 
Születési dátum: 1975 
Családi állapot: házas 
Gyerekek száma: 2 
Végzettség: ortopéd szakorvos 
Szakmai tapasztalat: 2011-től a Városi Ortopéd 
Klinika vezetője, előtte a kerületi orvosi rendelő 
traumatológus munkatársa 
Egyéb: gyermekkori jó barát 

Név: Csaba 
Születési dátum: 1994 
Családi állapot: nőtlen 
Gyerekek száma: 0 
Végzettség: cipész 
Szakmai tapasztalat: 2014-től TESCO árufeltöltő, 
2013-2014-ig biciklis futár, 2012-ben bolti eladó 
Egyéb: - 

Név: Dániel Márió 
Születési dátum: 1992 
Családi állapot: nőtlen 
Gyerekek száma: 0 
Végzettség: cipész 
Szakmai tapasztalat: 2010-től HUMANIC cipő-
boltban bolti eladó 
Egyéb: jogosítvány, olasz nyelvismeret anya-
nyelvi szinten 

Név: Elemér 
Születési dátum: 1980 
Családi állapot: házas 
Gyerekek száma: 3 
Végzettség: cipész 
Szakmai tapasztalat: 1998-tól Mister Minit Susz-
ter Kft. 
Egyéb: hobbi a formatervezés 

Név: Ferenc 
Születési dátum: 1969 
Családi állapot: nőtlen (elvált) 
Gyerekek száma: 1 
Végzettség: cipész 
Szakmai tapasztalat: 2008-tól önálló cipész vál-
lalkozással próbálkozik, de nincs biztos vevőkö-
re, 1998-2007-ig cipész Mister Minit Suszter Kft-
nél, 1989-1997-ig cipőbolti eladó és cipőjavító 
Jócipő Kft-nél 
Egyéb: - 

Név: Gabriella 
Születési dátum: 1983 
Családi állapot: házas 
Gyerekek száma: 1 
Végzettség: mérlegképes könyvelő 
Szakmai tapasztalat: 2011-től könyvelő a Köny-
velő és Gazdasági Tanácsadó Kft-nél, 2008-2011-
ig BIG4 könyvelő 
Egyéb: spanyol és angol nyelvismeret 

Név: Hajnalka 
Születési dátum: 1990 
Családi állapot: hajadon 
Gyerekek száma: 0 
Végzettség: gimnáziumi érettségi, 2008-tól a 
Budapesti Kommunikációs Főiskola hallgatója 
Szakmai tapasztalat: hostess rendezvényeken, 
magántanár angol és német nyelvből 
Egyéb: angol és német nyelvismeret 

Név: Ilona 
Születési dátum: 1978 
Családi állapot: házas 
Gyerekek száma: 0 
Végzettség: közgazdasági szakközépiskolai érett-
ségi és technikumi képzés 
Szakmai tapasztalat: 2008-tól személyi titkár 
Kiss Kereskedelmi Kft-nél, 2003-2007-ig irodai 
ügyintéző Nagy Termelő Kft-nél, 2000-2003-ig 
adminisztrátor Közepes Könyvelő Bt-nél 
Egyéb: gépírás, angol nyelvismeret 

Név: Judit 
Születési dátum: 1987 
Családi állapot: házas 
Gyerekek száma: 2 
Végzettség: érettségi, marketing OKJ tanfolyam 
Szakmai tapasztalat: 2011-től bolti eladó Aréna 
Plaza, 2008-2011-ig bolti eladó West-End City 

Név: Kálmán 
Születési dátum: 1985 
Családi állapot: házas 
Gyerekek száma: 0 
Végzettség: web-szerkesztő és web-designer 
Szakmai tapasztalat: 2010-től ICT Informatikai 
Fejlesztő Kft., 2007-2010-ig Honlap Bt., 2005-
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Center 
Egyéb: - 

2007-ig Banner Bt. 
Egyéb: jogosítvány, angol nyelvismeret 

 

Miután lejárt a rendelkezésre álló idő, kérjük meg az egyes csoportokat, hogy egymás 

után rajzolják fel a táblára a szervezet felépítését, és jelöljék, hogy az egyes pozíciókra 

mely alkalmazottakat választották. Válaszukat minden esetben indokolják! 

A feladatnak nincs egyetlen jó megoldása, de talán a következő szervezeti ábra és alkal-

mazotti kör lehet ideális: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balázs: a gyerekkori barát tökéletes lenne tulajdonostársnak. Alkalmazottként fe-

lesleges a cégbe, és nem is tudnánk megfizetni, viszont a bizalom és szakértelem 

okán, osztalék fejében partnerként ő a legmegfelelőbb szakmai vezető. 

 Csaba: bár cipész, soha nem dolgozott a szakmájában. Három év alatt három kü-

lönböző helyen dolgozott, ami felveti a megbízhatatlanságnak és a lojalitás hiá-

nyának kérdését. Nem célszerű foglalkoztatni a vállalkozásban. 

 Dániel Márió: cipész végzettségű és közvetetten a szakmájában is helyezkedett 

el. Valószínűleg ért ahhoz, amit tanult, ezen felül anyanyelvi szinten beszéli az 

olasz nyelvet, ami hasznos lehet az olasz bőráru beszállítóknál. Van jogosítványa, 

így a cipőkészítés mellett el tudná látni az anyagbeszerzés feladatát is. 

 Elemér: cipész végzettségű, és 15 éve a szakmájában dolgozik. Feltételezhetően 

lojális a munkahelyéhez, és megbízható munkaerő. Ezen felül hobbija a forma-

tervezés, így lehet, hogy a termék kialakításában is nagy szerepet tudna játszani. 

 Ferenc: cipész végzettségű, és többször dolgozott szakmájában. 

 Gabriella: bár mérlegképes könyvelő végzettségű, a cégnek induláskor luxus len-

ne saját könyvelőt foglalkoztatni. A könyvelést magát célszerű kiszervezni, és cé-

gen belül csupán a vonatkozó adminisztratív feladatokat kellene ellátni (számlák 

érkeztetése, kontírozása, nyilvántartása, stb.). Erre azonban felesleges mérlegké-

pes könyvelőt megfizetni. 

 Hajnalka: egyetemi hallgató, szakmai végzettség nélkül. Az egyetem mellett keres 

feltételezhetően részmunkaidős állást. Mivel a nyelvismerete sem profilba vágó, 

ezért nincs rá igazán szükség a cégben. 

 Ilona: középszintű közgazdasági végzettsége van, és termelő és kereskedő cégek-

nél látott el adminisztratív, titkárnői feladatokat. Valószínűleg célszerű őt hasonló 
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munkakörben foglalkoztatni, bár megvan a veszélye, hogy házas és még nincs 

gyermeke, így nemsokára családot fog alapítani és elmegy a cégtől. De rövidtá-

von mindenképpen célszerű építeni rá. 

 Judit: marketing szakterületen szerzett képesítést, és eladóként tapasztalatot is 

nyert a szakmában. Ugyanakkor András, a vállalkozó végzettsége egyetemi szintű 

marketing szakember, és őt még nem építettük be a vállalkozásba. Célszerű ezt a 

funkciót Andrásnak meghagyni, így költséget tudunk megspórolni. 

 Kálmán: végzettségét és szakmai tapasztalatát tekintve szükség lenne a munkájá-

ra a cégben (akár honlap tervezésre, akár webshop kialakításra), de induló vállal-

kozásként luxus lenne őt foglalkoztatni. Vállalkozói szerződéssel, alkalmi megbí-

zásokkal mindenképpen meg lehetne őt keresni. 

A fenti szervezeti ábra értelmében 5 alkalmazott dolgozna a cégben, Andrást is beleértve. 

Ez átlagosan havi 400.000 Ft bérköltséget feltételez fejenként, ami kb. nettó 200.000 Ft-

os fizetés. A munkaköröket figyelembe véve ez reális elképzelés lehet. 

A lényeg, hogy a diákok az indoklásban térjenek ki az alkalmazottak képesítésére, a válla-

lat szervezeti struktúrájának átláthatóságára, a munkabérekre elkölthető összegre, és 

mindezt egy Magyarországon reális módon valósítsák meg. A tanár az értékelésében, 

visszajelzésében mindenképpen utaljon a következőkre: 

 a cégen belül általában néhány főbb funkció jelenik meg (például adminisztráció, 

pénzügyek, termelés, marketing, értékesítés, logisztika, humán erőforrás, igazga-

tás és vezetés, jog, stb.), és ezeken belül beszélünk konkrét ellátandó feladatok-

ról (például a pénzügyeken belül számlák érkeztetése, kontírozása, könyvelése, 

bérszámfejtés, számlakibocsátás, stb.). Eleinte célszerű lehet néhány felada-

tot/funkciót kiszervezni alvállalkozónak (például könyvelést, szállítást, stb.). 

 a szervezeti struktúra felépítése esetén teljesen elfogadott az egyes szak-

mák/szakterületek/funkciók, illetve az egyes termékek szerinti szervezeti bontás. 

Magyarázzuk el, hogy előbbit funkcionális, utóbbit divizionális cégfelépítésnek 

nevezzük, és jellemzően mikor melyiket használjuk (mivel kis cégről van szó, jelen 

esetben nincs értelme külön divíziót létrehozni a gyermek és női cipőkre, bár 

András félelmei utalhatnak arra, hogy ez mégis célszerű lenne, legalább a pénz-

ügyek terén, hogy lássuk, melyik termékcsoport indokolja leginkább a bevételi és 

kiadási tételeket). Mondjuk el a diákoknak, hogy a mikro és kisvállalkozásokra a 

„lapos és széles piramis” jellegű szervezeti felépítés jellemző, amikor sok ember 

egy hierarchiaszinten jelenik meg a vállalkozásban, a tulajdonos(ok) alá rendelve. 

Éppen ezért a KKV-kban nehéz az alkalmazottakat az előléptetés lehetőségével 

motiválni. Ezen felül gyakran figyelhetjük meg, hogy a vállalkozói szerkezetben 2 

tulajdonos van: az egyik az „üzletért”, a másik a „szakmáért” felel. 

 az alkalmazottaknál bruttó bérigények szerepelnek a szerepkártyákon, ám nem 

szabad megfeledkezni arról, hogy a vállalkozás tényleges bérköltsége a járulékok-

kal növelt bruttó bér. Magyarázzuk el a diákoknak, hogy a teljes bérköltségből le-

vonva a munkaadói járulékokat megkapjuk a bruttó bért, a munkavállalói járu-

lékkal csökkentett bruttó bér pedig a nettó bér, amit az alkalmazott ténylegesen 

megkap. Kérdezzük meg a diákokat, hogy szerintük 100.000 Ft nettó bér mekkora 

tényleges kiadást jelent a vállalat számára, majd mutassuk meg a 

www.nettober.hu oldalon, hogy ez 2015-ben 196.183 Ft (ha nincs a teremben in-

http://www.nettober.hu/
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ternet elérési lehetőség, úgy a tanár készüljön fel előzetesen 2-3 összeggel pél-

daként). 

 a szervezet felépítésénél ne feledkezzünk meg arról, hogy maga a vállalkozó-

tulajdonos is sok feladatot képes ellátni. Jelen példában nem a szakmai dolgok-

hoz (termékhez) ért, ezért a többi funkciónál lehet/kell beépíteni őt a szervezet-

be. Mondjuk el a diákoknak, hogy számos esetben ezzel költséget lehet megtaka-

rítani a vállalat számára, főleg, ha a vállalkozó valamilyen formában „lemond” a 

jövedelméről (például osztalékot vesz fel a fizetés helyett, vagy ha főállás mellett 

vállalkozik, akkor egyáltalán nem fizet magának munkabért). 

Az elsajátítandó új ismeret a munkakörök megtervezése és kialakítása, a szervezet fel-

építése, az alkalmazottak közötti hierarchiarendszer kialakításának mikéntje, az alkal-

mazottak szakmai hozzáértésének értékelése és rangsorolása (kiválasztás), valamint a 

nettó, bruttó bérek (kompenzáció, bérezés) és munkaadói járulékokkal növelt összki-

adás közötti különbség. Az új ismeretek megszerzése mellett cél a reális gondolkodás és 

a megfontoltság fejlesztése. 

TIPP: a diákok az elkészítendő szervezeti ábrákat számítógépen is megrajzolhatják. Ehhez 

MS Word (szövegdobozok, nyilak), Paintbrush (rajzoló program), ARIS (folyamattervező 

és szemléltető program), vagy Internetes programok is használhatók (www.scrumblr.ca).  

a. Szükséges eszköz: 5-6 feladatlap és csoportonként 10 szerepkártya, tábla, kréta. 

b. Felhasznált idő: 90 perc. 

c. Munkaforma: kiscsoportos munka. 

d. Fölkészülés: a tanárnak ki kell nyomtatnia, és fel kell vágnia megfelelő számú fel-

adatlapot és szerepkártyát. 

 

Alkalmazás, gyakorlás, probléma megoldás 
A probléma alapú oktatás lényege, hogy a tanulás feltétele egy gyakorlatból vett probléma megfo-

galmazása. Érthető módon ez felételezi a tananyag oly módon való előzetes elsajátítását, amely kellő 

kiindulást biztosít a probléma megoldásához. Fontos, hogy a problémának olyannak kell lennie, hogy 

lehetővé tegye a több szempontú megközelítést, és nem csak egyetlen helyes megoldása létezik. 

 

1. ESETTANULMÁNY MEGOLDÁSA – stratégiai célok azonosítása, akciók és programok meg-

fogalmazása. Osszuk fel az osztályt 5 fős kiscsoportokra, és adjunk minden csoportnak 

egy feladatlapot. A leírás tartalmazza a vállalkozás bemutatását, valamint az elvégzendő 

feladatokat, amelyek értelmében a diákoknak a felmért vállalati kockázatokra stratégiai 

tervet kell kidolgozniuk, különös tekintettel a szervezeti kérdésekre. 

 

VÁRI GERGŐ ÉS INTERNETES VÁLLALKOZÁSA* 

„A Jobmonitor az állásgyűjtő portál. Nálunk egy helyen megtalálja a neten elérhető állásajánlatokat.” – szól 
a www.jobmonitor.hu honlapjának önmagát reklámozó hirdetése. Kevesen gondolnák, hogy a komoly hon-
lap mögött Vári Gergő, egy 25 éves fiatalember alig másféléves múltra visszatekintő vállalkozása, az e-
Ventures Kft. állt.  

A híres amerikai informatikai vállalkozások a legendák szerint garázsokban indultak. Az e-Ventures egy sö-

http://www.scrumblr.ca/
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rözőben indult 2000 novemberében. Három jó barát hajnalig tartó sörözéssel egybekötött beszélgetés és 
tervezgetés után arra az elhatározásra jutott, hogy létrehoznak egy Internetes állásközvetítő vállalkozást. 
Andris az egyetem után egy fejvadász cégnél helyezkedett el, és úgy gondolta, hogy a munkaerő közvetítés-
ben van fantázia. Szabolcs, aki egy online szolgáltatónál dolgozott, az Internet mellett kardoskodott. Gergő-
nek munkatapasztalata ugyan nem volt, de a külföldön látottak alapján úgy gondolta, ennek itthon is van 
jövője, így ő volt a leglelkesebb. „Megláttam a lehetőséget, és biztos voltam abban, hogy ez sikerülni fog.” – 
emlékszik vissza a kezdetekre. 

A vállalkozó 

Vári Gergő a kellő lélektani pillanatban csatlakozott gyermekkori barátaihoz. Nem túl hosszú életútja során 
éppen válaszút elé érkezett. Az általános iskolát Budapesten végezte, az USA-ban járt gimnáziumba, Pesten 
érettségizett, és Kanadában szerzett közgazdasági diplomát a McGill egyetemen. Itt merő érdeklődésből 
két, a vállalkozások indításával és a kisvállalkozások működtetésével foglalkozó tárgyat is felvett, aminek 
utólag igencsak hasznát látta. 2000 elején tért vissza Magyarországra, és állás után nézett, igaz, nem túl 
nagy határozottsággal. Csak azt nem tudta eldönteni, hogy milyen munkakört és milyen típusú munkahelyet 
keres. Megfordult a fejében az is, hogy megvalósítja évek óta dédelgetett álmát, és elindítja saját vállalko-
zását, ám ezt a kósza ötletét akkor még elvetette. Úgy érezte, hogy nem rendelkezik kellő tapasztalattal, 
kapcsolatokkal, felkészültséggel, ráadásul ötlete sem volt, hogy mire vállalkozzon. Végül egy kis könyvvizs-
gáló cégnél helyezkedett el, ahol hat teljes hétig ki is tartott. „Rájöttem, hogy ez a munka nem nekem való. 
Én nem vagyok jó munkavállaló.”  

A vállalkozás története – a kezdetek 

Kezdett kitavaszodni, amikor Gergő egy barátjával leült ötletrohamot tartani, hogy kitaláljanak egy olyan 
vállalkozást, ami kevés tőkével – merthogy szinte egy fillérjük sem volt – kreatív ötlet felhasználásával in-
dítható. Ötlet ötletet szült, és rátaláltak a nagy lehetőségre: a kényelmes emberek kiszolgálására a videoka-
zetta házhoz- és visszaszállítást. Több hetes tervező és előkészítő munka után kiváltották az egyéni vállalko-
zói igazolványt, és júniusban elindították a vállalkozást. Öt héttel a kezdés után felismerték, hogy megbuk-
tak. A bukásnak szerintük két oka volt. Az egyik, hogy túl sokáig tervezgettek, mert tökéletesen kidolgozott 
szolgáltatást akartak nyújtani, viszont így lekésték a legjobb kora nyári szezont. A másik ok súlyosabban 
nyomott a latban: elfogyott a pénzük, és nem volt tartalékuk, hogy kivárják a forgalom felfutását. Pedig az 
ötlet nem volt rossz, hiszen azóta három cég jelent meg a piacon hasonló szolgáltatással.  

Gergő 2000 nyár végére ott állt üres zsebbel, egy vállalkozási kudarc tapasztalatával, és újra állás után né-
zett. Hónapokig tartó keresgélés után kapott is két-három ajánlatot, és túl volt néhány interjún, amikor 
találkozott Andrissal és Szabolccsal, hogy sörözgetés közben meghányják-vessék jövőjüket. Ekkor újabb 
vállalkozási ötlet született: internetes állásközvetítéssel fognak foglalkozni. Baráti beszélgetések közben 
sokszor merül fel egy-egy vállalkozás ötlete, azonban kellő motiváció híján ezek legtöbbször az ötletelés 
szintjén maradnak. A fiatalok esete ezúttal más volt, ami elsősorban Gergő elszántságának tudható be: 
„Mindenképpen meg akartam valósítani az ötletünket. Tudtam azonban, hogy ehhez először nekem kell 
lépnem, nekem kell a többieket motiválnom, hiszen nekik biztos állásuk volt, amit az ember nem könnyen 
ad fel, míg nekem ekkor nem volt vesztenivalóm”. Gergő már nem ment további interjúkra, lemondta az 
ajánlatokat. Kapott még némi anyai zsebpénztámogatást (ezt hívják a kockázati tőkések seed capital-nek), 
és ettől kezdve teljesen az új, formálódó vállalkozásnak szentelte életét. Ugyanezt tette Andris és Szabolcs 
is. Felmondtak, és hármasban léptek a vállalkozások rögös útjára.  

Az e-Ventures Kft-t hivatalosan 2001 januárjában jegyezték be a Cégbíróságon. Mi történt a bejegyzés és a 
2000. novemberi nagy elhatározás közötti időszakban? Komoly tervezés, fejlesztés és szervezés. Először is 
megtervezték a szolgáltatást, majd kerestek egy szoftverfejlesztő céget a technikai kivitelezésre. A fejlesz-
téssel párhuzamosan dolgozták ki a vállalkozás üzleti modelljét. 

A Jobmonitor-szolgáltatás alapgondolata egyszerű: összegyűjteni a lehető legtöbb álláshirdetést az interne-
tes álláshirdetőktől és fejvadászoktól, hogy ez legyen a leglátogatottabb portál (az internetes világban gyak-
ran a legtöbb látogatóval rendelkező oldal „mindent visz” egy-egy iparágban). Az alapítók a látogatottság-
ban látták a kompetitív előnyt, ezért mindent megtettek a növeléséhez. Egy olyan honlap született, amelyen 
az álláskereső mindent megtalál: kapcsolódási útvonalak (linkek) a fejvadász-cégek honlapjain megtalálható 
álláshirdetésekhez, az álláskereső saját elképzeléseinek, szándékainak tisztázását segítő kérdéssor és rögzít-
hető igénylista, önéletrajz-készítő segédlet, valamint egy elektronikus levelezőrendszer, amelyik automati-



178 

kus értesítést küld a pályázónak a javasolt állásajánlatokról, ha a rendszer a pályázó igényének megfelelő 
kínálatra talál. A három fiú heteket töltött a keretek és a részletek kidolgozásával, míg eljutottak egy olyan 
rendszerleíráshoz, ami már alkalmasnak látszott a technikai megoldásra.   

A három vállalkozó egyike sem értett a szoftverfejlesztéshez, és egy ilyen internetes honlap üzemeltetésé-
hez. A szükséges szaktudást és tapasztalatot egy ügyes szerződéssel szerezték meg. Egy internetes szoftver-
fejlesztő és szolgáltató cég vállalta, hogy kifejleszti, és üzembe helyezi a fiúk által megálmodott rendszert, a 
„terméket”, a szolgáltatási jog harminc százalékának fejében. A három fiú kapva kapott az ajánlaton, hiszen 
nem volt több millió forintjuk a megbízásra. A megbízott cég fejlesztette a rendszert, a fiúk pedig éjt nappal-
lá téve keresték meg és írták be a kapcsolódási pontokat a készülő honlapra. Ennek meg is lett az eredmé-
nye, hiszen az indulástól számított 2-3 hónap alatt a Jobmonitor lett az álláskeresők által a leggyakrabban 
látogatott honlap. 

Az előkészületek közé tartozott a cég létrehozása is. A három alapító 2001 januárjában jegyeztette be az e-
Ventures Kft-t, egyenlő tulajdoni arányban. Egymillió forint készpénzt raktak össze, és apportként bevitték 
számítógépeiket, nyomtatóikat és egy lakás haszonélvezeti jogát. 

A vállalkozás története – a felfutási szakasz 

Az üzleti modell lassan formálódott. Végeredményben azt kellett kitalálni, hogy ki, miért és milyen érdektől 
vezérelve lesz hajlandó fizetni. Két bevételi forrást terveztek: az egyik a már működő állásközvetítő portá-
lok, mint a Jobpilot, CV-online, és közel 100 fejvadász, akik reklám költségként fizetnek a szemlézésért. A 
másik forrás az a sok egyéb hirdető, aki szívesen megjelenik egy gyakran látogatott oldalon, azaz, internetes 
hirdetésekből, úgynevezett bannerek értékesítéséből akartak megélni. 

A megtakarított pénzük nem sokáig tartott. Szerencsére találkoztak egy befektetővel, akinek tetszett az 
ötlet, az üzleti modell, a fiúk lelkesedése, és hajlandó volt nagyon kedvező feltételek mellett 700 000 forint-
tal támogatni a csapatot, amivel átlendültek a kezdeti holtponton. 

Kezdettől körvonalazódott bizonyos munkamegosztás, annak ellenére, hogy a hőskorszakban mindenki 
mindent csinált. Az ügyvitel, a vállalkozás irányvonalának meghatározása, a konkurencia elemzése Gergő 
kezében összpontosult. Andris foglakozott az ügyfelekkel és az értékesítéssel, Szabolcs pedig a rendszerfej-
lesztőkkel tartotta a kapcsolatot, és a honlapra látogatók elemzésével foglalkozott. Idővel azonban kiszállt a 
cégből, mert a vállalkozás után újabb kalandokra vágyott, és egy hátizsákkal Dél-Amerikába indult. 

A „termék” 2001 februárjában jelent meg az interneten. Májusra elérték a napi közel 3000 látogatót, bár 
bevételre ekkor még nem tettek szert. Ennek köszönhetően 2001 júniusára elfogyott minden pénzük, az 
üzlet fejlesztéséhez pedig további pénzre volt szükségük. Gergő ekkor befektető partner után nézett, ám 
befektető helyett olyan vevőt talált, aki hajlandó volt megvásárolni a vállalkozás egyik melléktermékét. Az 
első igazi bevételük így az álláskeresők adatait tartalmazó adatbázis értékesítéséből származott. Az így ka-
pott pénzből Gergő és Andris kivásárolta Szabolcs üzletrészét, kifizették a szoftverfejlesztő cég harminc 
százalékos tulajdonjogának ellenértékét, és saját szoftverfejlesztőt vettek fel. 

2001 decemberében, egyéves működés után a vállalkozás még mindig veszteségesen működött. A bajokat 
tovább tetézte az internetes cégekkel szembeni elvesztett bizalom, így nem látszott a fény az alagút végén. 
Ekkor Andrisnak is elfogyott a türelme, és Gergő marasztalása ellenére ő is kilépett a cégből, így Gergő 
egyedüli tulajdonosként, tovább működtette a vállalkozást. Le kellett vonnia a múlt fejleményeiből a tanul-
ságot: világosan látszott, hogy más álláshirdető oldalak nem kívánnak fizetni azért, hogy hirdetéseik megje-
lenjenek a Jobmonitor oldalán. Amikor ugyanis elindult a szolgáltatás, ingyen szerepeltették a hirdetéseiket 
a portálon, és később már nem akartak fizetni érte. Az e-Ventures új üzleti modellel próbálkozott: kiemelt 
álláshirdetési lehetőségeket kínáltak partnercégeik számára. A szolgáltatásukból származó első tényleges 
árbevételre 2002 tavaszán tettek szert, amikor az álláshirdetésekből 200-300 ezer forint bevételhez jutot-
tak. Ez a bevétel ugyanakkor továbbra sem fedezte az egyébként is minimálbéren tartott fizetéseket és a 
további működési költségeket. 

A vállalkozás története – tudatos szervezetépítés 

Eleinte csak ketten dolgoztak a cégben, majd a létszám hónapról hónapra folyamatosan bővült. 2002 nyará-
ra Gergő munkáját egy adminisztrátor, két fejlesztő-üzemeltető, és három értékesítő segítette. A fejlesztők 
a kialakított rendszert fejlesztették, javították és üzemeltették, míg az értékesítők álláshirdetési helyeket 
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próbáltak eladni. A fix fizetést kiegészítő jutalékos rendszerben dolgoztak, és az volt a feladatuk, hogy minél 
több álláshirdetést hozzanak a Jobmonitor honlapjára. 

Közel másfél éves működés után a vállalkozásban kialakult egyfajta szervezeti struktúra és kultúra. Az ügy-
vezető Vári Gergő volt, ő szabta meg a kis cég irányvonalát, tartotta a kapcsolatot a stratégiai partnerekkel, 
ő intézte a bankügyeket, az átutalásokat, ő nézte át a számlákat, és foglalkoztatta a külső könyvelőt. A ko-
rábbi 12-14 helyett még mindig naponta legalább 4-6 órát töltött a munkatársaival az irodában, hogy élő 
kapcsolatban maradjon a belső ügyekkel és a napi problémákkal. Értékesítési vezető irányította az értékesí-
tési csapatot, hogy minél több hirdetést szerezzenek. Harmadik vezetőként a személyügyi vezetőnek kettős 
funkciója volt. Fejvadászként segítette az álláshirdetőknek kiválasztani a megfelelő jelentkezőket, ugyanak-
kor közreműködött a bővülő állomány kiválasztásában is. A három vezető hetente egyszer formális megbe-
szélést tartott a heti feladatok áttekintésére. 

A kis szervezetben informális kultúra alakult ki. Mindenki tudott mindent, ami a céggel, a cégben történik, 
mindent megbeszéltek, a döntésekhez mindenki hozzászólhatott. Ha kellett, a munkatársak késő estig 
bennmaradtak és dolgoztak. „Nálunk az emberek szeretik a munkájukat, értenek ahhoz, amit csinálnak, és 
látják munkájuk eredményét. Tudják, hogy ha jól megy a cégnek, jól megy nekik is” – értékelte csapatát az 
ügyvezető. Úgy érezte, hogy vállalkozása sikerében jelentős szerepet játszik az ott dolgozó emberek felké-
szültsége, elkötelezettsége. 

A csapat munkájának eredményeként a vállalkozás András kilépése után néhány hónappal elérte az opera-
tív fedezeti pontot, bevételei fedezték a kiadásokat. 2002 nyarán már havi 2-2,5 millió forint árbevételre 
tettek szert, ám ekkor a sors szava közbeszólt: a körülbelül 100 állásközvetítő partnerük közül a 4 legna-
gyobb levetette az ajánlatait a Jobmonitor oldaláról. A portál ezt szinte meg sem érezte, sőt inkább profitált 
belőle: a távozók cselekedetüket mind a sajtóban, mind saját oldalaikon publikálták, ezzel ingyen reklámot 
biztosítottak a Jobmonitor számára, hiszen az is kíváncsi lett a portálra, akinek a figyelmét korábban elkerül-
te. Gergő viszont szembesült az egyik legnagyobb veszéllyel, a potenciális versenytársak jelenlétével. 

* Copyright © 2007 Budapesti Corvinus Egyetem, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ. Az esetet Dr. Vecsenyi János, Dr. Csapó 

Krisztián és Csóri Balázs készítette órai viták céljából, nem pedig bizonyos vezetői helyzetek hatékony vagy nem hatékony 
kezelésének bemutatására. Az esetet 2015-ben Mihalkovné dr. Szakács Katalin középszintű oktatási tananyaggá dolgozta át. 
 

Segítsétek Gergőt a vállalkozás vezetésében, és végezzétek el a következő feladatokat: 

 Gyűjtsétek össze címszószerűen, hogy milyen tényeket tudtunk meg a vállalkozóról és a vál-
lalkozásról! 

 Keressétek meg, hogy az összegyűjtött tények közül melyek a várható kockázati tényezők, 
vagy az összegyűjtött tények milyen jövőbeni kockázatot sejtetnek! 

 Válasszátok ki a legfontosabbnak tartott kockázatot, és fogalmazzatok meg akciótervet an-
nak bekövetkezése esetére! 

 Dolgozzátok ki, hogy az akcióterv végrehajtása során milyen szervezeti változásokra lenne 
szükség, azaz a terv miképpen befolyásolnák a humán erőforrás irányításával és vezetésével 
kapcsolatos kérdéseket (alkalmazottak száma, szervezet felépítése, alvállalkozók bevonása, 
bérezés, ösztönzés, stb.)! 

 

Miután lejárt a rendelkezésre álló idő, közösen gyűjtsük össze a vállalkozóról és vállalko-

zásról megtudott tényeket. A tanár a válaszokat a táblán rögzítse. Ezt követően kérjük 

meg az egyes csoportokat, hogy egymás után mondják el, mely tényeket tekintették koc-

kázatos tényezőknek, illetve milyen jövőbeni kockázatokat tártak fel. A válaszokat ismét 

rögzítsük a táblán, jelezve, hogy mely kockázati tényezők jelentek meg többször a diákok 

válaszaiban. 

Az óra további részében kérjük meg a diákokat, hogy kiscsoportban menjenek ki a táblá-

hoz, és sorban fejtsék ki a következőket: 

 Melyik kockázati tényezőre fókuszáltak, és miért? 
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 Milyen akciótervet dolgoztak ki rá? 

 Miképpen változott a humán erőforrás, a cég szervezeti felépítése, esetleg a bé-

rezés, ösztönzés rendszere? 

A diákok kiscsoportos beszámolója közben a tanár címszószerűen jegyzeteljen a táblán. A 

feladatnak nincs egyetlen jó megoldása, de talán a következő leírás, amely a valós cégtör-

ténetet mutatja be, mankóként szolgálhat a tanár számára: 

 

 

TÉNYEK A VÁLLALKOZÓRÓL TÉNYEK A VÁLLALKOZÁSRÓL 

Gergő 25 éves férfi állásgyűjtő portál, Jobmonitor.hu 

külföldi tanulmányok, vállalkozói kurzusok önéletrajz író segédlet, tesztek, automata állás-
jelző 

nincs szakmai tudása a cég főtevékenységében ötlet forrása: András és Szabolcs munkája 

nem képes az alkalmazotti létre finanszírozás 1: anya (magvető tőke) 

gyerekkori álma saját vállalkozásba kezdeni finanszírozás 2: üzleti angyal (700.000 Ft) 

vállalkozói tapasztalat elbukott vállalkozásból finanszírozás 3: portál mellékterméke (adatbá-
zis) 

motivált és kitartó üzleti modell 1: reklámok 

András fejvadász cégnél dolgozik üzleti modell 2: fizetett hirdetések (nem vált be) 

Szabolcs online szolgáltató cégnél dolgozik üzleti modell 3: kiemelt hirdetések 

 András és Szabolcs kiszálltak, mint társtulajdo-
nosok 

 szoftverfejlesztés és üzemeltetés külső céggel 
(30%) 

 később 6 elkötelezett alkalmazott 

 másfél év után először érdemi bevétel 

POTENCIÁLIS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK LEHETSÉGES AKCIÓTERVEK 

üzleti modell ezúttal beválik-e Vári Gergő a legnagyobb veszélyt a versenytár-
sak megjelenésében látta. Az erre adott válasza 
lényegében az összes potenciális kockázati té-
nyezőt egyszerre megoldotta: Profession.hu 
néven létrehozta álláshirdető oldalát, és a 
Jobmonitor.hu több százezres felhasználói körét 
egy gombnyomással az új oldalra terelte át. Az új 
üzleti modell értelmében az álláshirdetők fizet-
tek a hirdetés megjelenéséért, amihez (1) a fo-
gyasztói igényekre reagálva a felhasználói felüle-
tet egyszerűsítették és gyorsították, (2) személy-
re szabott hirdetési felületeket biztosítottak az 
ügyfeleknek, (3) a kisvállalkozók körében új ügy-
félkört nyitottak, (4) kizárólagos hirdetési megje-
lenésekért fizettek, ezzel bővítve a felhasználók 
körét. Céljuk szerint (1) utolérték, (2) lehagyták, 
(3) kiszorították versenytársaikat. A finanszíro-
zást eleinte barter megállapodásokkal biztosítot-
ták, majd stratégiai szövetségre léptek a Sanoma 
média céggel. 

üzleti modell lemásolható – lehetséges verseny-
társak 

ismételt forráshiány 

szakmai tudás hiánya a vállalkozónál 
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SZERVEZETET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK A STRATÉGIAI/AKCIÓ TERV ÉRTELMÉBEN 

Először az értékesítés mellett a fejlesztésnek lett külön vezetője, majd később indokolttá vált egy 
ügyfélszolgálati vezető felvétele is. A vállalkozás motorját továbbra is az értékesítés képezte, gyakor-
latilag az itt dolgozó kollégák termelték a bevételt a cég számára. Ezért Gergő különös figyelmet 
fordított a jó értékesítő kollégák megtartására. Ennek megfelelően alakította ki a javadalmazási 
rendszert is: az értékesítők fizetése alapbérből és bónuszból állt, amelyet jól áttekinthető célok tel-
jesítéséhez kötöttek. Ezeket a vállalkozás fejlődése során átlagosan félévente módosították aszerint, 
hogy éppen mi vált a cég számára legfőbb prioritássá (pl. új ügyfelek szerzése, vagy az árbevétel 
növelése). Amennyiben hozták a számukra előírt tervet, az értékesítők alapbérük akár 7-8-szorosát 
is megkaphatták havonta bónuszként, így az ügyesebbek akár közel havi két millió Ft-ot is hazavihet-
tek. 

 

A gyakorlati probléma megoldása során a diákok nem csupán a korábban elsajátított új 

ismereteikre és készségeikre építenek (stratégiai célok azonosítása, akciók és progra-

mok megfogalmazása, szervezet szereplőinek, erőforrásainak felmérése és mozgósítá-

sa), de egyben kipróbálják a proaktív, kreatív és reális gondolkodási folyamatot, és fej-

lesztik teleszkopálási képességüket. 

TIPP: időt tudunk megtakarítani az órán, ha házi feladatként előzetesen elolvastatjuk a 

diákokkal az esettanulmányt. Ekkor kiadhatjuk a feladatokat is, hogy tudjanak a kérdése-

ken otthon, egyénileg is gondolkodni, de az is jó megoldás, ha a feladatokat csak az órán, 

kiscsoportban ismerik meg. 

a. Szükséges eszköz: 15 esettanulmány (párban olvasáshoz), 5-6 feladatlap, tábla, 

kréta. 

b. Felhasznált idő: 90 perc. 

c. Munkaforma: kiscsoportos munka. 

d. Fölkészülés: a tanárnak megfelelő számú esettanulmányt ki kell nyomtatnia. Te-

kintve, hogy eredmények nagyon szerteágazóak lehetnek, a tanárnak részleteiben 

ismernie kell az esetet, és a stratégiaalkotás, akcióterv készítés, szervezetépítés 

témakörét. 

 

Ismeretek rendezése, összefoglalás 
Jelen témakör feldolgozása során a diákok kisebb mértékben tárgyi tudást, és nagyobb mértékben 

készségeket, komplett vállalkozói kompetenciákat sajátítottak el. Éppen ezért az ismeretek rendezé-

se, az elhangzottak összefoglalása talán kevésbé a tárgyi ismeretek feldolgozására, mint inkább e 

komplett kompetenciák egységbe rendezésére kellene, hogy fókuszáljon. 

1. GONDOLATTÉRKÉP. A módszer, illetve a www.coggle.it használatáról más didaktikai egy-

ség részletesen szól, ezért jelen fejezetben eltekintünk ettől. Kérjük meg a diákokat, hogy 

alkossanak 5 fős kiscsoportokat, és a weboldal segítségével rajzolják fel a vezetői funkciók 

és a hozzájuk kapcsolódó, szükséges tulajdonságok és készségek gondolati térképét. Az 

óra végén vessük össze a kiscsoportokban kapott eredményeket, és beszéljük át az elté-

rések okát. 

TIPP: ha a teremben nincs számítógépes/internetes hozzáférés, akkor a feladatot A3 pa-

píron, nagyobb csomagolópapíron készíttessük el a diákokkal. 

http://www.coggle.it/
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a. Szükséges eszköz: számítógép és internet, vagy hozzáférés hiányában nagyobb 

papírok. 

b. Felhasznált idő: 50 perc. 

c. Munkaforma: kiscsoportos munka. 

d. Fölkészülés: nem igényel különösebb tanári felkészülést, vagy esetleg a tanár elő-

zetesen elkészítheti a szerinte jó gondolati térképet, amit óra végén kioszthat a 

diákoknak. 

 

Ellenőrzés, értékelés 
Az előző pontban leírtak okán a klasszikus értelemben vett ellenőrzési és értékelési módszerek való-

színűleg nem a legjobb mértékben támogatják a jelen didaktikai egységet. Meglátásunk szerint az 

alábbiakban leírt két módszer pontos visszajelzést adhat a tanárnak munkája hatékonyságáról. 

1. RÖVID KIFEJTŐS KÉRDÉSEK. Az átadott tárgyi ismeretek számonkérésére például a követ-

kező kérdéseket teheti fel a tanár írásbeli dolgozat keretében: 

 Sorolja fel a tanult vezetési funkciókat! 

 Fejtse ki, hogy mi a különbség higiénés tényező és motivátor között! 

 Melyik feladatot melyik vezetési funkcióval társítaná? Kösse össze az összetarto-

zó feladatokat és funkciókat! 

 

Feladat Vezetési funkció 

1. Célkitűzés és stratégiaalkotás a. teljesítményértékelés és ösztönzés 

2. Szervezés b. standardok kialakítása 

3. Munkatársak közvetlen irányítása c. küldetés és jövőkép megalkotása 

4. Kontroll d. toborzás és kiválasztás 

 e. munka- és hatáskörmegosztás kialakítása 

 f. üzleti tervezés 

 g. mérés és beavatkozás 

 h. információáramlás csatornáinak kialakítása 

 

Az értékelés értelemszerűen az alapján történik, hogy a diákok milyen mértékben adtak 

jó választ/megoldást a feltett kérdésekre. 

 

2. ESETTANULMÁNY MEGOLDÁSA egyénileg. Ugyanúgy, ahogy az esettanulmány megoldása 

kiváló eszköze volt a megszerzett tudás és fejlesztett kompetenciák alkalmazásának és 

gyakorlásának, megfelel arra is, hogy lemérjük, a diákok képesek voltak-e eredményesen 

elsajátítani azokat. A tanár egy saját maga készített esettanulmányt dolgoztasson fel a di-

ákokkal számonkérés címén, ahol segítő kérdésekkel támogatja munkájukat, mint a pél-

daként bemutatott Vári Gergő esettanulmány esetében is. Sajnos az Interneten elérhető 

esettanulmányok többnyire idősebb korosztály számára készülnek, illetve hozzáférésük 

kóddal, vagy díjfizetés ellenében lehetséges. 

 

 Gyűjtsétek össze címszószerűen, hogy milyen tényeket tudtunk meg a vállalkozó-

ról és a vállalkozásról! 
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 Keressétek meg, hogy az összegyűjtött tények közül melyek a várható kockázati 

tényezők, vagy az összegyűjtött tények milyen jövőbeni kockázatot sejtetnek! 

 Válasszátok ki a legfontosabbnak tartott kockázatot, és fogalmazzatok meg akció-

tervet annak bekövetkezése esetére! 

 Dolgozzátok ki, hogy az akcióterv végrehajtása során milyen szervezeti változá-

sokra lenne szükség, azaz a terv miképpen befolyásolnák a humán erőforrás irá-

nyításával és vezetésével kapcsolatos kérdéseket (alkalmazottak száma, szervezet 

felépítése, alvállalkozók bevonása, bérezés, ösztönzés, stb.)! 

 

Az értékelés jelen esetben jóval nehezebb, és összetettebb, rugalmas hozzáállást kíván a 

pedagógustól. Ennek oka, hogy egy esettanulmánynak nincs egyetlen jó megoldása, 

azonban lehet rossz megoldása. Így tehát a tanárnak részletesen el kell olvasni a diák 

esettanulmány-feldolgozását, meg kell ismernie gondolatait, logikai ívét, és egy objektív 

(milyen mértékben használta a tanult ismereteket), de talán sokkal inkább szubjektív (ké-

pes-e globálisan vizsgálni egy kérdést, mennyire tájékozott a társadalmi-gazdasági kör-

nyezetében, mennyire van reális rálátása az őt körülvevő világra) mérce alapján 1-5 ér-

demjeggyel kell értékelnie a tanuló munkáját. Amennyiben megoldható a tárgy kereté-

ben, célszerű a jelzett korosztálynál az értékelést a megfelelt/nem megfelelt szintre hoz-

ni, és szöveges visszajelzésben hasznos észrevételeket tenni a diák munkájára. 

TIPP: ha a pedagógus a tanár munkája aktív részeként be kívánja építeni az esettanul-

mány módszerét, úgy javasolnám, hogy vegye fel a kapcsolatot felsőoktatási intézmények 

tanszékeivel, oktatóival, és kérjen tőlük oktatási célra esettanulmányokat. Mivel, ahogy 

fentebb jeleztem, ezek más korosztály számára készültek, így a 9-13. évfolyamos diákok 

tudására, érdeklődési körére, világnézetére kell azokat adaptálni. 

 

Ajánlott irodalom, hasznos linkek 
 Vecsenyi János (2009): Kisvállalkozások indítása és működtetése. Perfekt Kiadó, Bu-

dapest. 

 Mihalkovné Szakács Katalin (2014): A sikeres vállalkozó személyisége NEO-PI-R kérdő-

íves vizsgálat alapján. Doktori értekezés. 

 Dobák Miklós (2008): Szervezeti formák és vezetés. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

 Peter Drucker (1992): A hatékony vezető. Az eredményes irányítás kézikönyve. Park 

Kiadó, Budapest. 

 www.coggle.it  

 

 

 

 

 

 

http://www.coggle.it/
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Tematikus egység: A vállalkozás szervezete, vezetés fogalma, vezetési 

szintek.  
 

Motiváló óra 
 

A bevezető órán a fejezet tanítási célja, hogy néhány kiemelt fogalom jelenjen meg már itt az 

elején . Egyrészt, hogy a tanulók képet kapjanak miről fognak tanulni ebben a didaktikai sza-

kaszban, másrészt, hogy a tanulók érdeklődését felkeltsük a téma iránt.  

Amikor az oktatás ehhez a fejezethez érkezik, valószínű, hogy a tanulók már találkoztak a 

vállalkozási alapismeretekkel, a vállalkozások alapításával, esetleg az üzleti tervezés tárgy-

körben a vállalkozás felépítésével, munkaerő tervezésével, amely témák szorosan össze-

függenek a vállalkozások szervezetével, szervezetének kialakításával.  

Annak ellenére, hogy feltételezünk valamilyen már megismert anyagot a vállalkozásokról - 

részben ismétlés, megerősítés, részben más megközelítési mód adta új fogalmak, újabb 

meghatározások miatt - kénytelenek vagyunk a módszertani részben is egy-egy fogalmat 

meghatározni, definiálni.  

Itt most a bevezető órán inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy a tanulók mit tudnak, milyen 

képzettársításuk van a bevezetendő fogalmakról, ezért teljesen nyitott ismeretfeltáró mód-

szereket alkalmazunk.  

A korábbi oktatási tapasztalatok szerint az érdeklődés felkeltését, a kellő motiválást azok a 

módszerek segítik, amelyek során a tanulók kötetlenül - akár a fantáziájukra bízva - fogal-

mazhatják meg véleményüket, valamint amelyeknél mód van valamely vitatott vagy vitatható 

kérdéskör megbeszélésére, szabad körbejárására, átgondolására. 

• Kerekasztal módszer 

A kerekasztal módszer jellemzően jól alkalmazható információk összegyűjtésére. Lé-

nyege, hogy a feladatot, illetve a megoldásait egy lapra vezetjük, ami körbe megy a 

csoportban a tanulók között és mindenki ráírja az ő megoldását, véleményét, majd 

továbbadja. Így a többi csoporttag látja az eddig összegyűjtött véleményeket, megol-

dásokat és arról is eszébe juthatnak új gondolatok. A módszer alkalmazása során le-

het továbbadási időkorlátozást bevezetni vagy más kitöltésre vonatkozó szabályt (el-

térő színű tollak, hány szó lehet maximum, csak szavak vagy teljes mondat is ráke-

rülhet, stb.) előírni. Végül a tanár segítségével kiemelik a legmegfelelőbb vagy netán 

a legkevésbé ide illő, helytelen válaszokat. Ezzel a módszerrel tárhatjuk fel a tanuló 

ismereteit például az alábbi kérdésekben:  

- mit csinál egy vezető? 

- miért van szükség több vezetői szintre?  

- miért kell egyáltalán egy csoportba vagy egy szervezetbe vezető?  

- mi a kontrolling szerepe? 

- melyek az ösztönzési, motiválási módszerek? 
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Szükséges eszközök: A/4-es lapok, eltérő színű filctollak 

Munkaforma: csoportos 

Időigény: 35 perc 

Felkészülés: a tanár előzetesen áttekinti a vonatkozó tananyagot és összeállítja a 

kérdéseket. 

2. Pódiumvita módszer 

A tanulók érdeklődésének felkeltésére alkalmas különböző vélemények kialakítására 

és ütköztetésére vonatkozó pódiumvita módszere, ahol a csoport tagjai ellentétes vé-

leményen lévő csoport tagjaival nyilvánosan az osztály előtt vitatkoznak. A szituációs 

szerepbe a tanulók átélhetik a problémához tartozó érdekeket és az ellentétes érve-

ket képviselői csoporttagok helyzetét. Ezt a módszert kombináljuk a csoportalkotó 

módszerekkel, történetesen az előzőleg spontán kialakított csoportokon belüli vita 

alapján új véleménycsoportok létrehozásával.  

A módszer lényege, hogy az osztályban több csoportot alakítunk ki, majd az adott 

csoport megvitat egy kérdést de nem kell a csoportnak közös álláspontot kialakítani. 

Sőt, minden tag védje meg a saját véleményét. A tanulók írják fel maguknak az érve-

lésük kulcsszavait. Amikor kialakultak, hogy mely tagok képviselik ezt vagy azt az ál-

láspontot, akkor a csoportokból kiválnak az "A" véleményt vallók és új csoportot hoz-

nak létre, míg a "B" véleményt vallók is külön csoportot alkotnak. Ekkor az osztály 

előtt a két különböző álláspontot ("A" és "B") képviselői csoport nyilvános vitát rendez 

a kérdésről.  

Javasolható kérdések: 

- Kit képviseljen a vezető? A vezetetteket vagy a vezető főnökeit?  

- Melyik módszer hatásosabb a beosztottak irányítására, motiválására? Ha a vezető 

elsősorban büntet vagy ha elsősorban jutalmaz?  

- Melyik a jobb a személyek értékelésénél ha azt a közösség előtt (mások előtt) te-

szik, vagy ha az négyszemközti értékelés?  

- Melyik a jobb felkészültségü vezető, a szakmailag profi, vagy az emberi kapcsolatok 

tudományaiban képzett? 

Szükséges eszközök: papír, toll 

Munkaforma: csoportos, osztály 

Időigény: 1 tanóra 

Felkészülés: tanár válassza ki a soron következő tananyag szerinti legmegfelelőbb, 

vitára alkalmat adó kérdéseket.  

3. Ötletroham 

Az ötletroham teljes szabadságot ad a tanulóknak a gondolataik közlésére, kifejtésé-

re. Lényege, hogy egy adott témához kapcsolódóan bárki bármilyen ötletét, vélemé-
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nyét közölheti és azt akkor sem érheti kritika, elutasítás, ha nyilvánvalóan nem illesz-

kedik a szóban forgó fogalomhoz, problémához. Az így összegyűjtött gondolatokat a 

tanár felírja a táblára vagy nagyobb papírívre, és amikor elfogytak a hozzászólások, 

több ötlet nincs, akkor közösen értékelik ki melyek állnak kapcsolatban és milyen mi-

nőségben a vállalkozások szervezetével, vezetésével.  

Amennyiben rendelkezésre áll az osztályteremben kivetítő és internet, akkor az ötle-

tek megjelenítésére ajánlott a www.scrumblr.ca címen található prezentáció. Ez al-

kalmas arra, hogy a tanár közvetlenül számítógépre írva a felmerülő ötleteket azokat 

megjelenítse a kivetítővel a virtuális táblán. Jól hasznosítható a - magyar nyelven 

operáló - google forms  prezentáció és megosztással csoportmunkára is alkalmas 

megoldás.   

A munkacímek lehetnek:  

- vállalkozás szervezete 

- szervezet és működés 

- szervezet és vezetés 

- vezetés és irányítás 

- vezetők és beosztottak 

- szervezeti hierarchia 

Hatékonyabb a módszer használata, ha a tanulóknak is van internet hozzáférésük, 

mert akkor ők közvetlenül írhatnak a virtuális táblára. Ez esetben időmegtakarítás 

mellett lehetőség nyílik a felkerült fogalmak csoportosítására - tanári segítséggel - hi-

szen a program több lehetőséget kínál a tábla mezőkre osztásával és címkézéssel.  

Szükséges eszközök: internet hozzáférés, kivetítő, tanulóknál is szabad internet és 

számítógépek vagy tábla - kréta, illetve nagyalakú ívpapír, 

vastag színes filctollak 

Munkaforma: egyéni és osztály 

Időigény: 20-25 perc 

Felkészülés: A tanár előzetesen ismerkedjen meg az internetes program használatá-

val, nézze át a lehetőségek kihasználását.  

 

Új ismeret feldolgozó órák tervei 
 

A módszertani füzet valószínű kapcsolódik valamely, a témáról szóló szaktankönyvhöz, ami-

ben az alábbiakban tárgyalt fogalmak, ismeretek benne foglaltatnak. Ennek ellenére, hogy itt 

se lógjanak a levegőben a módszertani megoldások, több helyen kénytelenek vagyunk defi-

nitív is meghatározni a szükséges ismeretet, különösen itt az új ismeretek részben.  

 

http://www.scrumblr.ca/
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1. Gondolkozz, beszéld meg, oszd meg.  

 A tanár a tanulókat lehetőleg egyenletes elosztással bíró így hasonló felkészültségű 

csoportokra osztja. A csoportokon belül megbeszélik a megoldást, amit felvezetnek 

egy nagyalakú csomagolópapírra, amit aztán továbbadnak, illetve a csoportok kicse-

rélik a lapjaikat. Minden csoport más színű tollal dolgozik. A másik csoporttól kapott 

feladatmegoldást az új csoport (más színű filctollal) kiegészítheti, majd ők is tovább-

adják a harmadik (negyedik) csoportnak. Négy csoportnál ne legyen több, mert az 

már lassítja, nehézkessé teheti a módszer használatát. Amikor a feladatlapok körbe-

értek, a csoportok vezetőt választanak, aki ismerteti az osztállyal az eredményt. Mikor 

minden csoport beszámolt, meg lehet vizsgálni, milyen azonosságok vannak az 

egyes megoldásokban. Ez a módszer fejleszti a reflektív gondolkodást, a csoporton 

belüli és a csoportok közötti kommunikációt. A módszer segítségével először a tanu-

lók adnak számot ismereteikről, majd a tanár segítségével alkotnak új fogalmakat. A 

módszer alkalmas a vállalkozások működésének, szervezeti és működési egységei-

nek feltérképezésére, feltárására. A csoportokra kisorsolunk 3 (vagy 4) szakágazatból 

való vállalkozást és a tanulóknak kell azok alapfolyamatait, alaptevékenységüket, ki-

segítő-kiegészítő tevékenységeit feltárni, beleértve az adminisztratív vezetési egysé-

geket is. Ha a tanulók végiggondolják az adott vállalkozásoknál folyó tevékenysége-

ket, önként adódnak 

 - a feladatok, funkciók 

 - a szakmai területek 

 - szervezeti egységek 

 A tanulók által is jól átlátható, közismert vállalkozásokat válasszunk, mint például: 

 - wellness szálloda 

 - szupermarket 

 - autókereskedés és szervíz 

 A tanulók figyelmét rá kell irányítani, hogy a szakmai sajátosságok mellett az eltérő 

jellegű vállakozásokban is vannak olyan általánosan megtalálható kiszolgáló, admi-

nisztratív területek mint a pénzügy, könyvelés, igazgatóság, titkárság, stb. Kérdés-

ként fogalmazzuk meg, melyek lehetnek ezek a közös azonos feladatok, szervezeti 

egységek.  

 Cél, hogy a tanulók a szervezetek és a vállalkozások szakmai összefüggéseit belás-

sák, a közös, ismétlődő területeket rögzítsék (mint például pénztár, vevőszolgálat ), a 

kiszolgáló területeket felismerjék (mint például karbantartás), és végül képet alkossa-

nak a vállalkozások szervezeti felépítéséről. Az óra végén a tanár segítségével rend-

szerezik az új ismereteket.  
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 Például:  

  Funkciók    Feladatok 

 - szakmai alaptevékenység termelés,szolgáltatások, értékesítés 

 - kiszolgáló tevékenységek beszerzés, készletezés 

 - adminisztráció  könyvelés, nyilvántartások 

 - pénzügy   forrásszerzés, fizetőképesség, számlázás 

 - Marketing   piackutatás, reklám, értékesítés fejlesztése 

 - Vezetés   tulajdonosi elvárások teljesítése, alkalmazottak  

   irányítása, motiválása 

 A szervezeti felépítés lehet strukturálatlan (mikro- és kisvállakozások, általában 12 fő 

alatt), kevésbé illetve kezdeti strukturált (kis- és közepes vállakozások), divíziókba 

szervezett (profit termelő üzletágak és gazdálkodást kiszolgáló egységek)  és szakte-

rületekre bontott (közepes- és nagyvállakozások). 

 Másfelől a szervezeti felépítést strukturát a munkamegosztás által kiváltott szakoso-

dás és a vezetési szintek, valamint a vállalat mérete határozzák meg. Ilyen értelem-

ben beszélünk  

     - felsővezetésről (csúcsvezetők) ami az igazgatóból és szakterületi igazgató        he-

lyettesekből áll, 

 - középszintű vezetésből, ami felsővezetést és a közvetlen munkahelyi vezetést köti 

össze (általában szakterületi  vagy termék vagy régió bontásban) mimt például az 

üzemvezető, a hálozatvezető, vagy a  könyvelési vezető , és  

 - alsószintű vezetés, ami a közvetlen termelői vagy szolgáltatói alaptevékenységek 

és/vagy kiszolgáló tevékenységek végrehajtó szakmunkáját irányitja és ellenőrzi mint 

például a  művezető, a boltvezető, a bérelszámolás vezetője. 

    Szükséges eszközök : nagy alakú ívpapír, szines filctollak 

    Munkaforma: csoport, osztály 

   Időigény: 1 tanóra 

   Felkészülés: A tanár kiválsztja a témakört és az előírt tankönyv szerint ide kapcsolható 

részleteket, tanítani kívánt fogalmakat 

2. Csoportmegoldás módszere 

A módszer lényege, hogy elkezdünk egy állítást, amit a tanulónak egyénileg kell befe-

jezni a saját véleménye alapján. A csoporttagok itt egyénileg dolgoznak, majd össze-

hasonlítják az egyéni eredményeket és közösen megbeszélik a csoport által elfoga-

dott immár egységes álláspontot. Ennek alapján megszerkesztik az új mondatot, ami 

már a csoportvéleményt tükrözi. Ekkor a csoportok felolvassák egyenként a saját 

mondataikat és azt a többi csoporttal megvitatják. A vezetéssel kapcsolatos új isme-

retek feldolgozásához ajánlott például a következő mondatkezdetekkel: 
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- Vezetőre azért van szükség, mert... 

- Munkaköri leírása azért van szükség, mert... 

- A működés szabályozása arra jó, hogy... 

- A delegálás előnyei 

- A delegálás feltételei 

- A kommunikáció a szervezetben olyan formális forúmokon nyilvánul meg, mint....  

- A döntés csak akkor éri el célját ha.... 

A módszer előnye, hogy a tanulóknak egyénileg is kell dolgozni, gondolkodásra és 

önkifejezésre vannak kényszerítve a kevésbé aktív tanulók is. Az egyéni vélemények 

ütköztetése és a közös csoportvélemény kialakítása fejleszti nemcsak a társas kom-

munikációt, de az együttműködést, kompromisszumkészséget, közös megoldást, 

megegyezést.  

A csoportok közötti vita tulajdonképpen nem ellentétek ütközése, csak az egymást ki-

egészítő, pontosító meghatározások érdekében folyik, mégis jó kommunikációs gya-

korlat és megegyezésre sarkalló módszer.  

 

Szükségtől és tananyagtól függően lehet  a vezetői szerepeket áttekinteni a majdani 

gyakorló szerepjátékok előkészítéseként. Ebben az esteben a kezdő mondat a sze-

rep meghatározásra utal például : 

- a vezető csapatépítő szerepe abban nyilvánul meg, hogy...  

További vezetői szerepek: 

- Összekötő, kapocs a vezetői szintek vagy horizontális együttműködők között, 

- Kommunikációs szerep, mint információ szerző és megosztó. Itt nem csak a szóbeni 

de az írásbeli kommunikációra valamint a személyes jelenlétnél a metakommunikáci-

óra is gondolni kell. Egyrészt értenie kell a vezetőnek a  felé irányuló különböző stílu-

sú, kultúrájú kommunikációt. Másfelől meg kell értetnie magát, tudnia kell hogyan (kü-

lönböző módon) befolyásoljon különböző képzetségű, képességű, kultúráju és külön-

böző motiváltságú munkatársait. 

- Delegáló szerep, amikor a delegálásra alkalmas feladatokat és hatásköröket meg-

határozza, a delegálásra felhatalmazott munkatársait kiválasztja, eredmény kimenetet 

kitűzi. 

- Teljesítményösztönző szerep ,összhangban az egyes beosztottak mitivációival 

- Teljesítnényértékelő szerep ami objektív értékelés kell legyen, részben a kitűzött 

eredmény mérése alapján. részben szubjektív az értékelt munkatárssal közösen 

megvitatott helyzetértékelés alapján. 

- Konfliktuskezelő szerep, ami a konfliktus helyzetek természetének megértéséból és 

az okok feltárásából a helyes feloldás megválasztásából áll. 
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- Döntéshozó szerep, ahol a leginkább megnyilvánul a vezetői stílus (autokratikus, 

demokratikus parancsoló, demokratikus bevonó, részvételi megosztó, laissez faire). 

- Oktató, tanácsadó (manapság: edző, coach)  

Szükséges eszközök: A/4 lapok, toll 

Munkaforma: egyéni, csoportos, osztály 

Időigény: 1 tanóra 

Felkészülés: a tanár választja ki a kulcsmondatot, amelyet a tanmenet szerint akar 

elsajátíttatni a tanulókkal.  

3. Beszámoló forgóban 

A beszámoló forgóban módszer részben a csoportok közötti kommunikációt, részben 

a csoportok munkájának követését segíti. A különböző témákat egy-egy nagyobb 

csomagolópapírra írjuk fel, majd minden csoport - korlátozott ideig - a témához kap-

csolódó fogalmakat felírja az adott íve és tovább áll a következő témához. Minden 

csoportnak más-más színű filctollai vannak, azonos csoporton belül azonos szín. A 

csoportok elolvassák az előző csoport felírásait és azt egészítik ki. Ugyanakkor, ha 

valamit nem értenek a már előzőleg mások által felírt fogalmakból, akkor azt megje-

lölhetik kérdőjellel. Amikor a csoportok körbeértek, minden témát külön megbeszél az 

osztály. Ez a módszer alkalmas egy-egy új ismerethez kötődő sajátosságok összefo-

gására.  

A vállalkozások vezetése-működése tárgykörben javasoljuk, hogy a szervezeti egy-

ségekhez tartozó munkaköröket, illetve az egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat 

dolgozzák fel ezzel a módszerrel. Ennek megfelelően a csomagolópapírra az adott 

szervezeti egység megnevezése kerüljön, míg a tanulóknak az oda sorolható munka-

köröket és a munkakörök alá az adott munkakörhöz tartozó feladatokat lehet összeír-

ni.  

Néhány példa: 

- Étterem 

 - séf, konyhafőnök 

- receptúrák összeállítása egyes ételekre 

- menüsorok, étlap szerkesztése 

- alapanyagok, beszerzési források meghatározása 

- minőségellenőrzés a beérkező anyagoknál 

- minőségellenőrzés az elkészülő, elkészült ételeknél 

- a konyhai munkakörök irányítása 

- kapcsolattartás a költségvetési kalkulációval 

- kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel 
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- vendégek megelégedettségének vizsgálata 

- Szakács 

- alapanyagok készletezésének felügyelete, biztosítása 

- félkész termékek készítése, készíttetése 

- kukták irányítása, beosztása, 

- ételek elkészítésének irányítása 

- kiemelt ételek elkészítése 

- tálalás, díszítés a tányérokra, tálakra 

- Pincér 

- étterem fogyasztói tér rendjének kialakítása 

- asztalok terítése, díszítése, előkészítése 

- vendégek fogadása, segítségadás a választásban 

- rendelések felvétele, nyilvántartása 

- ételek, italok felszolgálása, tálalás a vendégnél 

- a vendég kéréseinek közvetítése a konyha felé 

- a vendég elszámoltatása, fizetés 

 

Attól függően, hogy a tanulók milyen részletezettséggel tanulják (tanulták) a munka-

köri feladatokat, lehet meghatározni a témát és a téma felbontását.  

A munkakör az eljárásokat műveleteket tartalmazza, meghatározza mit kell tenni az 

adott beosztottnak, ami a munkakör szakosodottságától, specializációjától függ. Eh-

hez tartozik  a hatáskör és felelőség, továbbá a kapcsolattartás a többi dolgozóval, 

vezetőkkel, végül az elvárt eredmények,  a munka  és eredmény adminisztrálása va-

lamint  a közvetlen vezető akitől utasításokat fogad el, aki iránytja, ellenőrzi, értékeli. 

 

Szükséges eszközök: csomagolópapír, színes filctollak 

Munkaforma: csoportos, osztály 

Időigény: 35 perc 

Felkészülés: A tanár választja a szervezeti egységet és munkaköreiből felkészül. 

4. Keresd a (párod) csapatod és oldjátok meg gömb módszerrel 

A tanulók érdeklődésének és képességeinek megfelelően írják le, milyen szervezeti 

egységet vezetnének szívesen egy vállalkozásnál. Szükség esetén a tanár adjon elő-

re választékot vagy készíttessen listát a tanulókkal a szervezeti egységekről egy 

adott vállalkozásnál. Előnyös, ha ilyen vállalkozásról már más esetben szó volt, pél-
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dául wellness szállodáról. Minden tanuló tehát leírja erősségeit, érdeklődését, esetleg 

még amiben fejlődni akar (tud), hogy alkalmas legyen valamely részleg vezetésére és 

válasszon szervezeti egységet.  

Lehetséges szervezeti egységek például wellness szálloda esetén: 

- Recepció (szobaszolgálat, takarítók, londinerek, porta) 

- Étterem (konyha, pincérek, kávézó, bár) 

- Beszerzés, készletezés (Beszerzési osztály) 

- Műszaki ellátás (Műszaki osztály) 

- Értékesítés és rendezvényszervezés 

- Szabadidő részlet (szauna, uszoda, fitness, masszázs, fodrász stb.) 

- Könyvelés, adminisztráció (bejövő számlaellenőrzés) 

- Gazdasági vezetés, pénzügy (számlázás, pénzügy, átutalások) 

- Igazgató (munkaügy, titkárság) 

Ezek után a tanulók elindulnak és megkeresik egymást, azokat, akik szintén azt a 

szervezeti egységet választották. Hátrány lehet, hogy valamely szervezeti egységet 

(marketing) többen választják, mint egy hatékony csoportlétszám, ekkor mód van 

akár arra két csapatot indítani vagy bontsuk tovább a részleget például piackutatásra 

és reklámra, értékesítésre. Hátrány lehet, hogy szélső esetben egy szervezeti egysé-

get (könyvelés) csak egy fő választotta. Ha csak egy fő marad, akkor lehet, hogy 

jobb, ha őt rábeszéljük, erősítsen egy kisebb létszámú csoportot vagy vonjunk össze 

részlegeket, például pénzügy és könyvelés, beszerzés - készletezés és raktár.  

Azonos szervezeti egységet választók házi feladatként kapják az adott egységhez 

tartozó munkakörök és munkaköri leírások összeállítását, amit következő órán ismer-

tetnek az osztállyal. Először tehát mindenki egyénileg nézzen utána a feladat megol-

dásának, majd jöjjön össze a csoport és vitassa meg, dolgozza ki a közös megoldást. 

A módszer jól fejleszti a kommunikációs és az egyeztetési, együttműködési készsé-

geket.  

Szükséges eszközök: külső információforrások, könyvtár, tankönyvek, internet 

Munkaforma: házi feladat, egyéni, osztály 

Időigény: választás és csoportkeresés 20 perc, munkakörök ismertetése csapaton-

ként 3 perc 

Felkészülés: a tanulóknak házi feladat, forráskutatás és iskolán kívüli csapatmegbe-

szélés 

5. Csoport szóháló 

A módszer alkalmas, hogy az egyéni munkát mérje, kényszerít, hogy mindenki részt 

vegyen. A tanulók csoportban dolgoznak, de egyénileg. Minden csoporttag más-más 

színű tollat kap, és ezzel kell a témához kapcsolódó fogalmakat felírni. Az asztal kö-

zepére nagyobb méretű ívpapírt helyezünk, arra írjuk a központi témát és ehhez kell 
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tanulóknak kapcsolódni. Ezek után a csoport nem változtat a felírtakon, nem kell kö-

zös álláspontra jutni. Ha befejezték a kulcsszavak összegyűjtését, a csoport bemutat-

ja az anyagot az osztálynak. A színek aránya jól mutatja az egyes tagok aktivitását. 

Azt a csoportot tartjuk erősebbnek, ahol a színek arányában nincsenek szélsőségek, 

viszonylag egyenletesen oszlanak el, ami a tanulók arányos részvételét tükrözi.  

Ilyen témák lehetnek:  

- a vállalkozással kapcsolatba kerülő érintettek, mint 

 - külső érintettek (beszállítók, vevők, alvállalkozók, szolgáltatók,   ható-

ságok stb.) 

- belső érintettek (tulajdonosok, vállalkozó, menedzserek, vezetői hálózat, 

munkavállalók) 

vagy a társadalmi felelősségvállás körében  

- milyen előnyökkel/hátrányokkal jár az adóelkerülés?  

- milyen előnyökkel/hátrányokkal jár ha a dolgozók tartósan nem kapnak bér-

emelést? 

Szükséges eszközök: nagyméretű ívpapír, színes filctollak 

Munkaforma: egyéni 

Időigény: 30 perc 

Felkészülés: a tanár állítja össze a kérdéseket, központi témákat.  

6. Miből lesz a csapat 

A módszer lényege, hogy a tanulók egyénileg átgondolják erőforrásaikat, mit tudnak 

adni a csoportnak, ezek után a csoport összeadja amije van, és megvizsgálják közö-

sen, mit tudnak ezzel kezdeni. Ez lehet fiktív ötleteken alapuló rendszer, lehet előre 

kiosztott (kisorsolt) eszközrendszer, mint a kártyahúzásnál, és lehet saját képessége-

ken alapuló hozzáadott érték. Esetünkben a vállalkozások működése vezetés tárgy-

körben természetesen a saját képességekből kell kiindulni.  

Először a tanár irányításával viszonylag egyforma "erejű" csoportokat hoznak létre az 

osztályból. A csoporttagok egyénileg dolgoznak, minden tanuló írja le erősségeit, mi-

hez van érzéke, miben, mely területeken lát fejlődési lehetőséget, milyen területen 

szeretne majd dolgozni. Ezek után a csoport tagjai mutassák meg egymásnak vagy 

lehet, hogy elég, ha felolvassák és ennek alapján együtt most már egyetértésben 

alakítják ki a csoport erősségeit. A csoport erőssége nem egyszerű összeadása az 

egyéni lehetőségeknek, lehetnek egymást tovább erősítő elemek.  

A csoport erőssége, lehetőségei alapján válasszanak olyan vállalkozást, ahol ezek az 

előnyök érvényesülni tudnak és jelöljék ki, hogy a csoporttagok milyen szerepet (me-

lyik szakterületet vezetik) fognak ellátni a vállalkozásban. Az se baj, ha nem fedik le 

teljesen valamennyi szakterületet (hisz arra lehet majd felvenni valakit). Végül válasz-

szanak vállalatvezetőt a csoportból, aki ismerteti az osztállyal az erősségeiket, a vál-

lalkozást és a csoporttagok szerepeit.  
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Szükséges eszközök: A/4 papírok, toll 

Munkaforma: egyéni, csoportos 

Időigény: 1 tanóra 

Felkészülés: A tanár készüljön arra, hogy minél színesebb, de mégis közel azonos 

nívójú csoportokat alakítson ki.  

7. Útlevél 

A tanulók otthoni házi feladatként készítsenek magukról útlevelet, amiben a képesíté-

sük, eddig tanultakból a kedvencek, amiből jó, esetleg iskolán kívül szerzett egyéb 

tudások (sport, hangszerjáték, nyelvtudás stb.) szerepeljen, ezen felül írja le erőssé-

geit, miben szeretne fejlődni, milyen szakterületen szeretne dolgozni. Jó esetben 

ezeket már részben megoldották a 6. számú gyakorlat során, de ekkor is lehet még 

ezt otthon alaposan átgondolni, nyugodt körülmények között elkészíteni. Végén írja 

le, hogy miért lenne jó szakember és munkát keres, vagy miért lenne jó vállalkozó és 

milyen vállalkozáshoz keres szakembereket, szakvezetőket.  

A tanórán a tanulók az útleveleikkel elindulnak és társakat keresnek úgy, hogy akik 

vezető vállalkozók akarnak lenni, azok ülve maradnak, akik munkát keresnek, azok 

pedig felkeresik a vállalkozókat és egyeztetik az igényeiket. A játékos csapatépítés 

végén lesznek esetleg összeállt csapatok és lehetnek hoppon maradt vállalkozók 

és/vagy szakemberek.  

A módszer jól alkalmazható az önismeret fejlesztésére és egymás megismerésére, a 

tanulók közelebb kerülnek egymáshoz, megtanulnak őszintén szembenézni maguk-

kal és a lehetőségekkel.  

Szükséges eszközök: A/4 lap, toll 

Munkaforma: egyéni, csoportos 

Időigény: 20 perc 

Felkészülés: házi feladat a tanulóknak 

8. Gondolkozz - forgószínpad 

A módszer lényege, hogy a tanulók egyéni munkát végeznek, és annak eredményét a 

csoporttagok sorban véleményezik. Így a csoport valamennyi tagja szerepel minden 

körben. Egyszer ismerteti a megoldását, majd ahány tag van, annyiszor véleményezi 

azok megoldásait. A csoport így több megoldáshoz jut az egyéni munkák révén, más-

részt többször is át kell gondolják a tagok a különböző megoldásokat, mire kialakul az 

álláspontjuk. Végül a csoport - most már - közösen választ a legjobb megoldások kö-

zül egyet és azt mutatja be a többi csoportnak.  

A vállalkozások működésében lehet sok olyan ütközés, ahol a vevők reklamációja 

mögött hol az érintett dolgozó, hol a menedzsment hibái is fellelhetők. Egy ilyen prob-

léma feldolgozására is alkalmas az ismertetett módszer, de lehet más, több kimenetű 

megoldás esetére alkalmazni.  
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Egy-két perccel a bolt zárása előtt (kinek az órája szerint?) szeretne valamit venni 

egy vevő, de az ajtót már zárva találja. Látja az előadókat, de hiába kopog, nem rea-

gál senki.  

- Ki lehet a felelős/hibás?  

- Milyen indokok szólnak a vevő mellett és 

- milyen indokok szólnak az eladók mellett?  

- Milyen lehet az üzletvezető és  

- milyen lehet a menedzsment/ügyvezető hozzáállása?  

- Mi lehet az esetleges intézkedés a vevő reklamációja nyomán?  

Szükséges eszközök: -  

Munkaforma: egyéni, csoportos 

Időigény: 35 perc 

Felkészülés: A tanár feladata valamely esettanulmányból vagy életszerű helyzetből 

feladványt keresni a tanulóknak, amit a fenti módszerrel dolgoznak fel.  

Alkalmazó órák tervei 
• Strukturált rendezés 

A strukturált rendezés módszerével egy adott téma sajátosságait tudjuk összefoglalni, 

áttekinteni. A módszer lényege, hogy egy nagyobb ív papír közepére négyszöget raj-

zoljunk és abba írjuk a közös csoportosítást összefogó fogalmat, majd a négyszög 

négy oldalához a csoporttagok írják fel a fogalomhoz tartozó egyes csoportosított té-

mákat.  

Például a vezetői hatékonyság fontos eleme a rangsorolás. Ebből kiindulva középre 

kerül a "rangsorolás", aminek a négy meghatározó felosztásához 

 - fontos, sürgős 

- fontos, nem sürgős 

- nem fontos, sürgős 

- nem fontos, nem sürgős 

keressünk megfelelő példákat.  

Vagy  

- egy választott szervezeti egységet írunk középre és 

  körbe a munkaköröket (vagy akár feladatokat) írják össze a tanulók. 
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A csoport ez esetben négy főből állhat, előnye, hogy egyszerre dolgozhat a négy fő, 

hátrány lehet, hogy ha nagy az osztálylétszám, túl sok csoportot kell képezni vagy 

nem tudják megfelelően körülülni az asztalokat. A strukturált rendezés mindazonáltal 

alkalmas rendszerbe foglalni az ismereteket.  

További példa lehet, ahol a vállalkozás működését osztjuk fel különböző területekre 

és az egyes területekhez tartozó funkciókat, feladatokat, munkaköröket gyűjtjük ösz-

sze. Szükség esetén az ábra felosztható hat mezőre is. Ha rendelkezésre áll internet 

és kivetítő, illetve a tanulóknál is van internet elérés számítógép, akkor nem vagyunk 

korlátozva 4 vagy 6 mezőre, mert a www.coggle.it mint gondolattérkép felhasználá-

sával számtalan fogalomcsoportot és alcsoportot tudunk képezni a központi gondolat 

köré.  

Ez jó készségfejlesztő módszer a tanultak elmélyítésére, jártasság megszerzésére.  

Szükséges eszközök: nagyalakú ívpapír, tollak vagy internet, kivetítő 

Munkaforma: csoportos 

Időigény: 25 perc 

Felkészülés: ha a tanár még nem kezelte ezt a programot, akkor az alkalmazás előtt 

kell begyakorolja.  

2.  Véleményvonalak 

A módszer lényege, hogy a különböző véleményeket a tanulók kifejhetik és megfi-

gyelhetik mások véleményeltéréseinek távolságát azzal, hogy a vonal két végén a 

szélsőséges álláspontok vannak a teljes elutasítástól a teljes elfogadásig. Tehát a ta-

nulók odaállnak, ahol jelezhetik, hogy ők mennyire távol vagy közel vannak egy-egy 

állásponthoz.  

http://www.coggle.it/
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A vezetési stílusok megvitatására alkalmas módszer, ahol akik az autokrata vezetési 

stílust tartják a legjobb módszernek, azok állnak a vonal egyik végén. azután a jóaka-

ratú, parancsoló, majd a demokratikus vezető, végül a bevonó vezető és a vonal má-

sik végén a laissez fair stílusú vezető álláspontját képviselők vannak. Miután minden-

ki elfoglalta a helyét a csoportban, meghallgatják egymás álláspontját, véleményét. 

Ha időnk van és a tanulók egymás véleményével vitáznak, az csak jót tesz a módszer 

használatának, segíti a kommunikációs kompetenciák fejlesztését.  

Lényeges, hogy a módszert jól elkülöníthető, egymásnak ellentmondó álláspontok 

eseteire alkalmazzuk, ami adott esetben vitára készteti a tanulókat.  

A módszer előnye, hogy a tanulók egymáshoz viszonyítva is kifejezhetik véleményü-

ket, a többiek számára verbálisan is jól látszik, ki melyik oldalra húz jobban. ugyanak-

kor hátránya, hogy a nagyobb létszámú osztálynál csak az osztály egy része aktív. 

Mivel nem túl nagy az időigénye, mód van arra, hogy több csoporttal eljátsszuk, így 

végül is az egész osztály szerepelhet. Javasolt, hogy minden csoportnak más és más 

feladatot adjunk, nehogy már az első körben kimerítsék a vitatkozó tanulók az érvek 

többségét.  

Szükséges eszközök: -  

Munkaforma: egyéni 

Időigény: 15 perc 

Felkészülés: A tanár felkészül a vitatott téma feltárásával 

3. Keresd a párját 

A csoportok kialakításának játékos formája ugyanakkor alkalmas az ismeretek elmé-

lyítésére is, amennyiben eleve szakmai párosítást kell megoldaniuk a tanulóknak. Le-

het irányított is a csoportválasztás, ha a tanár az összetartozó kártyákat elve úgy 

osztja szét a tanulók között, hogy megtervezte kik fogják egymást megtalálni.  

Ekkor először kell a csoportot felállítani és azután hozzájuk tervezni a kártyaelosztást. 

Példánkban azt mutatjuk be, hogy lehet ezt alkalmazni a szervezetek - munkakörök 

párosításánál. Kártyákon felírjuk a munkaköröket, amelyek jellemzőek lehetnek egyes 

szakmákra, vállalkozástípusokra.  

Wellness szálloda Mezőgazdasági 

vállalkozás 
Bútorgyár Szupermarket 

recepciós állatorvos esztergályos csemegepultos 

étteremvezető takarmánykeverő szerelvényező pénztáros 

úszómester traktoros fényező illatszer felelős 

masszőr növénytermesztő lapszabász hidegkonyhás 

séf lovász kárpitos boltvezető 

pincér vadász modellező üvegvisszaváltó 

 



198 

A tanulóknak meg kell találniuk egymást, így alakítanak ki csoportokat. A kialakult 

csoportokkal érdemes tovább dolgozni. Most már eltekintve a munkaköri kártyától a 

csoport tagjai vezetőt választanak titkos szavazással, azzal a feltétellel, hogy csak 

egyhangú választás sikeres. Mindaddig ismétlik a választást, amíg az egyhangú nem 

lesz. Minden tag felírja az általa javasolt nevet egy cédulára, azt kettéhajtva beteszi 

középre. Amikor mindenki voksolt, megnézik, megvan-e az egyhangú eredmény. Ha 

nincs meg, addig ismétlik a szavazást, ami el nem érik az egyhangú eredményt. A si-

keres vezetőválasztás után megvitatják a választás tanulságait.  

Szükséges eszközök: feliratos kártyák, szavazócédulák, tollak 

Munkaforma: egyéni, csoportos 

Időigény: 20 perc 

Felkészülés: A tanár elkészíti vagy a tanulókkal elkészítteti a munkaköri  kártyákat.  

4. Dramatikus pódium vita 

A módszer lényege, hogy egy-egy résztvevőnek az általa felvállalt szerep szerint kell 

képviselni az ahhoz tartozó álláspontot, így a tanulók átélhetik annak helyzetét. A kü-

lönböző szerepekben lévő tanulók nyilvánosan vitáznak, érvelnek az osztály előtt, 

próbálják megérteni a szituációhoz tartozó érdekeket. Az érvelés során fejlődik a ta-

nulók kommunikációs készsége, amit erősít, hogy közösség előtt kell szerepelnie. Kü-

lönösen jó módszer a vezetés témakörben, ahol a konfliktusoknak, a konfliktuskeze-

lésnek és a különböző érdekű felek együttműködésének nagy a jelentősége. Ezért ja-

vasoljuk ezt a különböző szintű vezetők vagy eltérő szakterületi vezetők, illetve a ve-

zetők és beosztottak közötti különböző szituációk demonstrálására, a jártasság és 

készségfejlesztő módszernek.  

Néhány példa a döntési helyzetekre, szituációkra, ahol ez a módszer alkalmazható.  

- Alkossanak csapatokat a tanulók, ahol az egyik csapat képviseli a vállalkozás veze-

tőit, a másik csapat a szakszervezeti vezetőket és készüljenek fel az osztály előtti vi-

tára, például 

 - a fizetésemelések témakörben: legyen-e fizetésemelés és milyen mértékű, 

vagy inkább a vállalkozás gépesítettségét, beruházásait kell előtérbe helyezni 

és akkor nem jut forrás a bérekre.  

vagy 

- a vezetés szerint nem akarják magukat elkötelezni fix bérek mellett, mert azt a 

későbbi nehezebb gazdálkodási helyzetben is fizetni kell, ezért most csak ju-

talmat fizetnének, míg a szakszervezet nem bízik a vezetésben, a jutalmazást 

szubjektívnek tartják. Mivel a dolgozók évek óta nem kaptak fizetésemelést, 

ezért ezt nagyobb megtartó erő és tartós megelégedettség érdekében fonto-

sabbnak ítélik.  

- Alkossanak csapatokat a tanulók, ahol az egyik csapat a műszaki fejlesztést képvi-

seli, a másik csapat a marketing-értékesítést képviseli, és mind a kettő a maga terüle-

te javára akarja a vállalkozás plusz pénzügyi forrásait megszerezni.  
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- a műszaki csapat amellett érvel, hogy korszerűsíteni kell a gyártást, jobb gé-

pekkel hatékonyabban, többet tudnak előállítani, a megújuló termékek mellett 

jobb lenne a kapacitáskihasználás.  

- a marketing csapat azzal érvel, hogy reklámkiadások növelésével a mai kö-

rülmények mellett is többet tudnak eladni, így sincs kihasználva a teljes kapaci-

tás 

Egy-egy vitára való felkészülés 5 perc a csapatok megbeszélésére, majd 10 perc a 

vitára, összesen 15 perc. Ha a vita lendületet vesz, nem szerencsés a tanulókat leállí-

tani.  

Szükséges eszközök: -  

Munkaforma: csoportos 

Időigény: 15-25 perc 

Felkészülés: a tanár a szakirodalomból vagy egyéb forrásból talál, dolgoz ki szituáci-

ókat, lehetséges álláspont keretekkel.  

Rendszerező, rögzítő órák 
1. Villámkártya 

A villámkártya módszer különösen alkalmas a rögzítést, ismétlést megerősítő órákra 

témáknál, és egyben felkészíti a tanulókat az ellenőrző, beszámoltató órákra.  

A villámkártya vagy egy kétoldalú kártya vagy két összetartozó, de különálló kártyából 

áll, amelyeknél 

- az egyik oldalon a fogalom szerepel, a másik oldalán az adott fogalom meghatáro-

zása, körülírása, vagy 

- az egyik kártyán csak a fogalom, egy másik kártyán csak a meghatározás, vagy 

- lehet fogalom- és definíciópárok helyett, mellett kérdés-válasz párokat alkotni.  

A kártyákat maguknak a tanulóknak kell elkészíteni, ez lehet maga az órai munka ré-

sze, lehet házi feladat.  

1.1 Amennyiben az órai munka része a kártyák elkészítése, abban az esetben első kör-

ben tanulócsoportokat alakítunk, majd egy-egy csoportnak kiadjuk a kérdéseket vagy 

fogalmakat. Ezek után a csoport megbeszéli a lehetséges választ, meghatározást. A 

csoportvélemény kialakítása után a tanulók elővehetik - sőt a pontos és helyes vá-

laszt tartalmazó kártyák érdekében -, elő kell vegyék a tankönyvet, szakkönyvet vagy 

akár lexikonokat, ha van internet lehetőség, használhatják az internet adta adatbázi-

sokat. A tanulóknak kell utánanézni a szakszerű forrásanyagoknak és pontosítani, ki-

egészíteni a válaszokat, meghatározásokat. Ha az irodalomban több helyes választ 

találnak, akkor a csoport megbeszéli és közös döntésre jut, hogy melyiket hagyják 

meg a kártyán, esetleg többszörözik az adott kártyát.  

Ha a kártyák elkészültek és még van idő, akkor a csoportok kicserélik a kártyákat, és 

minden csoport az átvett kártyákat egymást között szétosztva, párokat alakítva elpró-

bálják a kikérdező és a választ adó szerepeket. Egyik tanulónál a kártya, amit felmu-
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tat a választ adónak, aki megadja a fogalom meghatározását vagy a helyes választ a 

kérdésre. A kártyát felmutató tanuló ellenőrzi a válasz helyességét, majd azt megmu-

tatja a választ adó tanulónak. A kártyák keverésével, újraosztásával most az eddig 

választ adók lesznek a kérdező kártya felmutatók és fordítva, az eddig kérdezők 

lesznek a választ adók. Ez esetben a kártyakészítés csoportmunka, a rögzítés, ismét-

lés párban egyéni munka.  

1.2 Amennyiben a kártyakészítés házi feladat, akkor a tanulók egyéni munkával, otthon, 

nyugodtabb feltételek mellett, de önállóan, segítség nélkül kell információt gyűjtsenek 

és találjanak a helyes válaszokhoz.  

Megengedhető, hogy a kártyákon szereplő fogalmakat, kérdéseket is a tanulók talál-

ják ki, de ekkor a tanárnak ellenőriznie kell, hogy helyes, a tanulmányokban szereplő, 

releváns kérdés-válasz kártyák készültek-e. Figyelni kell, hogy a kártyák szakmailag 

korrekt megfogalmazásokat tartalmazzanak, nehogy a tanulók hibás válaszokat, fél-

revezető, téves meghatározásokat rögzítsenek magukban.  

1.3 Amennyiben a kártyák nem kétoldalúak, hanem külön-külön kártyák tartalmazzák az 

összetartozó fogalmakat, meghatározásokat, akkor az órán a tanulósportok egyszer-

re kapják meg a kártyacsomagot, és közös megbeszélés útján keresik meg az össze-

tartozó kártyákat, amelyek a többszöri felhasználás érdekében nem ragasztani, ha-

nem gemkapoccsal összetűzni javasolunk.  

Példák a kártyákhoz:  

Fogalmak- Definíciók 

- Vezetés fogalma 

- Szervezet 

- Középvezető 

- Munkakör 

- Munkahely 

- Munkaköri leírás 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Vezetési funkciók 

- Csapatmunka 

 - Autokrata vezető 

 - Demokratikus vezető 

           - Laissez faire (passzív) vezető 

- Kontrolling 
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Témapárok 

Funkciók   Feladatok 

- Alaptevékenység  - Termelés, szolgáltatás 

- Adminisztratív  - Könyvelés, nyilvántartások 

- Vezetés   - Tervezés, szervezés, koordináció, ellenőrzés 

- Rangsorolás   - sürgős-fontos, sürgős-nem fontos,  

        nem fontos-sürgős, nem fontos-nem sürgős 

- Vezetői hatékonyság - eredményorientált, mások 

erősségére épít, néhány területre összpontosít, időben 

döntés hoz és feladatra, személyre, határidőre, ered-

ményre bontja 

Kérdések 

Mi a kontrolling szerepe?  

Melyek a vezetés funkciói?  

Mit jelent a matrix szervezet?  

Mi a hatékony értekezlet vezetés?  

Hogyan befolyásol, motivál egy vezető?  

Mi a munkaszerződés tartalma?  

Mi a munkaköri leírás tartalma?  

Szükséges eszközök: kemény karton (rajzlapok) kártyák kivágásához, egy  

   A/4-es lapot 4 részre vágva érdemes nagyobb   

   kártyákat készíteni. Gemkapocs, toll, lexikonok,   

   tankönyv, internet, egyéb szakkönyvek szükség   

   szerint.  

Munkaforma: egyéni, csoportos 

Időigény: kártyakészítéssel 1 tanóra, illetve házi feladat (1.2) esetén 20-25 perc 

Felkészülés: a tanulóknak házi feladat esetén otthoni munka 

2. Egy megy, három marad, színes korongokkal 

A színes korong módszer szerint a tanulók különböző színű kartonokból (rajzlapok 

vagy bármilyen színes lap) kisebb korongokat (kb. 3 cm átmérőjű) vágnak ki. Az egy-

szerűség kedvéért lehetnek ezek más alakúak is, mint háromszög vagy négyszög. 

Minden tanulónak azonos számú (5-10) korongja van. Ezeket a korongokat saját ne-

vükre szóló borítékban tartják és a csoportmegbeszélések során akkor használnak fel 

egy-egy korongot, amikor véleményükkel hozzászólnak az adott témához. Az igen-

nem beszólás nem jelent olyan hozzászólást, amivel korongot használhat fel. Tehát 

adott egy téma, amit a csoportnak meg kell beszélni, és a végén közös álláspontra 
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kell jutni. Aki hozzá akar szólni, az középre betesz egy korongot, majd kifejti vélemé-

nyét.  

Amikor a csoport megállapodott a közös véleményben 

- egyfelől megszámolják a korongokat, ami megmutatja, hány hozzászólás után 

alakult ki a közös álláspont 

- másfelől a korongok színei alapján megállapítható, hogy kik szóltak hozzá 

többször és volt-e esetleg valaki, aki egyáltalán nem szerepelt, inaktív volt.  

A tanár előre elmondja a játékszabályokat és felhívja a figyelmet, hogy mindenkinek 

hozzá kell szólni, véleményt kell nyilvánítani, senki nem vonhatja ki magát a csoport-

munkából, és ezt a korongok felhasználása által figyelik.  

Amikor a csoport befejezte a munkát, akkor a csoportból egy tag átmegy egy másik 

csoportba a többiek maradnak. Aki átmegy, annak kell a csoport véleményét átvinnie 

egy másik csoportba és ott ismertetni azt, majd visszamegy a saját csoportjába.  

Eközben a saját csoportba is érkezett egy vendég, aki ott ismertette a másik csoport 

véleményét. Így az egyes csoportok megismerkednek a többi csoportban kialakult vé-

leményekkel, és azok alapján értékelik a saját álláspontjukat, az azonosságokat és 

különbségeket.  

A módszer jól alkalmazható a kommunikáció, az egymásra figyelés fejlesztésére. A 

fókusz a csoportot elhagyó-visszatérő tanulón van, ezért a tanár irányíthatja ennek a 

személynek a kiválasztását 

- egyszer az arra rátermett tanulót választva, hogy a többieket is fejlessze a jó 

példa bemutatásával 

- máskor a kommunikációban elmaradt, visszahúzódó tanulót választva annak 

fejlesztésére, bátorítására 

Javasolt, hogy ha a fejlődésre szoruló tanulót választunk, akkor minden csoportból 

ilyet válasszunk, mert a mások határozottabb fellépése inkább visszatartó erő lehet.  

Feldolgozásra javasolt ezzel a módszerrel a  

- vezetők funkciói, feladatai 

- a hatékony vezetés összetevői, módszerei, vagy olyan vitára okot adó szituáció, 

mint 

 - az egyik dolgozó problémát lát a másik dolgozó területén (esetleg a közvetlen 

főnökénél), mi mindent tehet, miután szóvá tette, de a másik fél semmin sem 

változtat 

- hagyja a fenébe, nem foglalkozik vele a továbbiakban?  

- fenyegesse meg, hogy ha nem változtat, szól a felette álló vezetőknek?  

- rögtön a felettes vezetőnek szól 

- kifaggatja miért nem változtatott mikor szólt?  
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- végül, ha megbeszélte vele elfogadja az érveit vagy igyekszik bekapcsolni 

másokat is?  

Szükséges eszközök: színes kartonok, olló, borítékok a tanulószámnak   

   megfelelően 

Munkaforma: egyéni, csoportos 

Időigény: 30-35 perc 

Felkészülés: a tanár kidolgozza a csoportok által feldolgozandó témákat 

3. Irányított értekezletvezetés 

Az irányított értekezletvezetés jó módszer a felkészültséggel vitatkozás és a spontán 

vitatkozás közötti hatékonysági különbség bemutatására, ami a vezetői hatékonyság 

egyik alappillére. A módszer lényege, hogy három csoportot képezünk azonos téma 

(szituációs játék) megvitatására mégpedig úgy, hogy minden csoportban vannak el-

lenérdekeltek és van egy döntést hozó vezető.  

- az első csoport megkapja a szerepeket és a vitatott témát (például vállalkozás 

plusz pénzforrásának elosztása a területek között), de semmi egyéb instrukciót 

nem kap 

- a második csoport szereplői már megkapják a képviselni kívánt álláspontot, 

ami mellett érvelniük kell, ki kell tartani 

- a harmadik csoport szereplői nem csak a képviselt álláspontot kapják meg, 

hanem muníciót kapnak az érveléshez az álláspontjuk alátámasztására.  

A csoportokat a fenti sorrendben szerepeltetjük az osztály nyilvánossága előtt, így 

mód van annak megfigyelésére, hogy a felkészületlenül és a felkészülten vezetett ér-

tekezletek között milyen látványos hatékonysági és szakszerűségi különbség adódik.  

Ez még akkor is így van, ha az első csoportba a jó felkészültségű, jobban, könnye-

debben kommunikáló tanulókat választjuk, míg a harmadik csoportba a kevésbé jól 

kommunikáló tanulókat.  

Az első csoport tagjainak helyzete nyilvánvalóan nehezebb, ezért oda nem is javasolt 

kevésbé fejlett kommunikációval bíró, úgynevezett csendes, visszahúzódó tanulókat 

beválogatni. Másfelől jó, ha az egyes csoportokban közel azonos képességű tanulók 

kerülnek, mert az élénkebb, hangosabb hangadók könnyen elnyomhatják a többieket. 

Éppen ezért a módszer alkalmazásánál fontos szerep jut a vezetőnek is, aki 

- ismerteti a témát, a cél meghatározása és az időkorlát bejelentése az egyes 

hozzászólások és az értekezlet egészére 

- felszólít mindenkit az aktív részvételre 

- megnyitja az értekezletet 

- megadja a szót a soron következőnek 

- megvonja a szót a túl hosszan beszélőktől 
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- igyekszik minden tagot bekapcsolni akár közvetlen megszólítással, aki már 

egy kört kihagyott 

- jegyzeteli a különböző véleményeket (kulcsszavakat, érveket) 

- a végén döntést hoz és bezárja az értekezletet 

Javasolt, hogy a vezető egy jól kommunikáló, határozott egyéniségű tanuló legyen, 

de mint értekezletvezető nem nyilváníthat véleményt egyik szereplő álláspontja vé-

delmében vagy elítélésében.  

Megfelelő példának tartjuk 

Téma:  

A hotel bárjának alacsony a forgalma, ezért fejlesztési hitelből átalakítjuk és 

bowling klub lesz a helyén.  

Résztvevők:  

- Étteremvezető, aki érdekelt a bár fenntartásában, szombatonként tervezte, hogy 

unokaöccsét megkéri DJ-nek 

- Műszaki vezető, aki kihívásnak tekinti a műszaki probléma megoldását és érde-

kelt a külső építési alvállalkozók kiválasztásában, szeretne már alkotni valami újat 

az állandó karbantartási problémák kezelésén túl 

- Marketingvezető, aki elemezte a bár ráfordításait és bevételeit, a disco lehetősé-

geit (amit neki elmondott az étteremvezető) és a bowling klubnak nagyobb reklám-

értéket tulajdonít akkor is, ha csak nullszaldós lesz 

- Gazdasági vezető, aki látja a bár ráfizetéseit, de nagy kockázatnak tartja a hitel-

felvételt, ami sok utánajárást, számítást igényel és végén ő felelhet, ha nem tudják 

időben visszafizetni a hitelt plusz a kamatok további veszteséget okoznak. 

- A hotel igazgatója, az értekezlet vezetője ingadozik az álláspontok között, de a vé-

gén neki kell döntenie, valamilyen plusz indokot kell találjon akár az elutasítás, akár a 

megvalósítás mellett dönt, meg kell magyaráznia a "vesztesek" felé miért döntött így. 

Hasonló konfliktus, illetve döntési helyzeteket találunk még a szakirodalomban vagy a 

tanár maga is készíthet esettanulmány jelleggel a tananyaghoz szabott példát.  

Szükséges eszközök: -  

Munkaforma: egyéni, csoportos 

Időigény: egy-egy fordulóra 10-15 perc, összesen 1 tanóra 

Felkészülés: A szituáció felvázolása, feladatlapok a csoporttagok számára 

- a második csoportnál a fenti tagok és álláspontok mintájára a szituációs sze-

replőnek egy-egy helyzetlírás 

- a harmadik csoportnál helyzetleírás, plusz szakmai érvek kulcsszavai külön 

lapon minden szereplő számára 
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Rendszerező, rögzítő órák 
1. Diák kvartett 

A diák kvartett módszer hatékony ellenőrzés módszere. A módszer lényege, hogy a 

csoportok együtt felelnek meg a feltett kérdésekre, illetve közösen adnak választ a 

probléma megoldására, ezért a pontozás is a csapatot illeti, így verseny alakulhat ki a 

csoportok között. Ezért ajánlatos vegyes felkészültségű, tudású csoportokat képezni. 

Ugyanakkor egyes válaszoknál bemérhetjük a csoporttagok teljesítményét is úgy, 

hogy ki mennyivel járul hozzá a csoport sikeréhez.  

Minden csoport rendelkezik valamilyen azonosítóval, ezért amikor a csoportnak kell 

válaszolni, elég a jelükre hivatkozni. Mivel az azonos csoporton belül minden tag ren-

delkezik ezzel az azonosítóval, azt is tudni lehet, hogy hány tag adott helyes választ.  

Ha a csoporton belül a vélemények megoszlanak, közös döntést kell hozzanak a he-

lyes válaszadás érdekében melyik variációt választják. Ezt a kifejtős kérdéseknél al-

kalmazzuk. ennek a módszernek a használatát lehet összevonni a villámkártyák al-

kalmazásával, amit az előző pontokban már tárgyaltunk. Ebben az esetben a kártya-

párokat kell használni. A tanár felmutat egy kártyát, és a választ adó csoport tagjai-

nak kell felmutatni annak párját. Minden tagnál ott a kártyacsomag, így a helyes kár-

tyapárt tagonként kell felmutatni. A csoport annyi pontot kap, ahány tagja adott helyes 

választ. Így a csoportok mellett az egyéni tudásokat is lehet ellenőrizni.  

A csoportok kaphatnak külön feladatokat is 

- egyik csoport a kontrolling funkcióit, feladatait,  

- a másik csoport a Szervezeti és Működési Szabályzat vázlatát, tartalmi elemeit, míg 

- a harmadik csoport a vezetés fogalma és vezetési szintek, végül 

- a negyedik csoport a delegálás szabályait 

kell megadják.  

Ezzel a módszerrel az egész osztály egyszerre ad számot a felkészültségéről, jól le-

het értékelni a csoportok tudását. Ha a csoport feladatok megoldásánál a színes ko-

rongok módszerét alkalmazzuk, akkor a csoport felkészültsége mellett a tagok mun-

káját is ellenőrizhetjük.  

Szükséges eszközök: kártyák, korongok (színes lapok) a korábbi módszertani leírá-

sok szerint 

Munkaforma: csoportos, egyéni 

Időigény: 1 tanóra 

Felkészülés: A tanár mind az ellenőrző kártyák, mint a színes korongok készítését ki-

adhatja házi feladatara, otthoni munka.  
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2. Igaz-hamis módszer kombinált feladatlapokkal 

A feladatlap, mint teszt módszer viszonylag rövid idő alatt vagy nagy számú kérdés-

sel nagyobb tananyag átfogó ismeretét tudja ellenőrizni, a tanulók tudásszintjét kiér-

tékelni. A feladatlapok tartalmi elkészítése nem igényel hosszabb felkészülést. Az 

adott témakörben igaz-hamis állításokat tartalmazó felsorolást kell adni és a tanulók-

nak kell kiválasztani a helyes választ, válaszokat.  

Lehet egy-egy témában különböző összetételű válasz csoportokat képezni úgy mint:  

- csak egy helyes válasz van, ekkor értelemszerűen a többi felsorolt válasz hamis 

vagy nem oda illő 

- több jó válasz lehetséges, ekkor lehet, hogy több hamis válasz van a lehetősé-

ge közé keverve, de lehet kakukktojást is, amikor a több jó választ mellett csak 

egy a hamis 

Lehet a feladatlapokat az órán kiosztani és kitöltetni, lehet kiosztani és házi feladat-

ként, otthoni munkával oldják meg a tanulók. Szerencsés, ha van internet elérés és 

kivetítő az osztályban, mert akkor a www.redmenta.com weblappal lehet könnyen ké-

szíteni feladatlapokat.  

Mivel a tanulókat szeretnénk rávenni az önálló munkára és az internet adta lehetősé-

gek fokozottabb használatára, lehet olyan otthoni feladatot adni, hogy maguk a tanu-

lók készítsenek feladatlapokat. A tanulók által készített feladatlapokat azután az órán 

az internet segítségével oldja meg az osztály.  

Szükséges eszközök: Internet, kivetítő, annak hiányában sokszorosított feladatlapok 

Munkaforma: egyéni, otthoni munka 

Időigény: 20-30 perc feladatlaptól függően 

Felkészülés: vagy a tanár elkészíti a feladatlapokat vagy a tanulók házi dolgozatként.  
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