Családi Kasszasikerek „2.0”
Gazdasági és pénzügyi
készségeket fejlesztő szerepjáték
Családi, iskolai, szakköri, klubvagy bármely egyéb közösségi foglalkozásokhoz

Ez a munkafüzet a Provident Családi Kasszasikerek gazdasági
ismeretterjesztő program keretében készült

A munkafüzet készítésében részt vettek:
Merényi Zsuzsanna közgazdász tanár,
a munkafüzet vezető szerkesztője
Az ELTE Illyés Sándor Szakkollégium hallgatói

Kőszegi Bálint, Lendvai Lilla, Lukács Lilla, Nagy Ádám,
Pál Gábor, Szlamka Zsófia
Hajna Csongor, a Provident Családi Kasszasikerek gazdasági
öngondoskodás program vezetője

A kiadvány megjelenését a Provident Pénzügyi Zrt. támogatása
tette lehetővé
Kapcsolat:
Hajna Csongor fenntarthatósági szakértő
Provident Pénzügyi Zrt.
Telefon: +36 20 339 0549
E-mail: csongor.hajna@provident.hu
A kiadvány ingyen és szabadon terjeszthető.
A kiadványért illetve az abban foglalt tudásért semmilyen
formában nem kérhető anyagi ellenszolgáltatás.
© Provident Pénzügyi Zrt.
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42–46.

Bevezető

3

Ugyan, mi fán termett ez a füzet?
„A jó iskola az életre készít fel” –
halljuk unos-untalan.
Ilyenkor általában bólogatunk, majd rögtön
csóváljuk is egy kicsit a fejünket, hogy
bizony, milyen jó lenne, de hát ugye a
realitások. Nos, ez az anyag azért készült,
hogy valamivel több bólogatás és kevesebb
fejcsóválás történjék, amikor a magyar
fiatalok gazdasági és pénzügyi ismeretei
szóba kerülnek.

A magyar gazdaságnak nem az a baja, hogy „saját magától
rosszul működik” – azért szorul fejlesztésre, mert a gazdaságot
alkotó, működtető polgároknak csak igen kevés fogalma van
arról, hogy pontosan mit is kellene tenniük annak érdekében,
hogy eljussunk végre az Ígéret földjére, a Földi paradicsomba,
az Eldorádóba, vagy kinek-kinek egyéni ízlése szerinti remek
helyekre.

Szeretnénk ezzel az anyaggal segíteni,

a pedagógusoknak, szülőknek, szociális szakembereknek, hogy
a fiatalok korszerű, praktikus, egyúttal pedig szórakoztató
eszközökön keresztül ismerkedhessenek meg a gazdasági és
pénzügyi ismeretekkel.

A fiatalok két dolgot biztosan nagyon szeretnek: játsz
ani
és versenyezni. Ez vezetett bennünket arra, hogy a Család
i

Kasszasikerek Program tananyagját ezúttal erre a két elemr
e építsük
fel. Bízunk abban, hogy a fiatalok ugyanolyan boldogan
fogják
forgatni, mint amilyen örömmel mi készítettük.

A Provident 2008 óra építi szisztematikusan a gazdasági és
pénzügyi alapismeretekkel foglalkozó programját, a

Családi
Kasszasikerek Programot, melynek keretében már

több mint 30.000 honfitársunk jutott háztartásgazdálkodási
és egyszerűbb munkaerőpiaci ismeretekhez.

Ez a mostani
gazdasági szerepjáték merít a korábbi, több mint

50 ismeretterjesztő projektünk tapasztalataiból.

A kiadvány forgatásához sok sikert és örömet kívánunk
minden felhasználónak!
Üdvözlettel:

a Provident Családi Kasszasikerek Program
2015. április 10.

Szeretnénk külö
n köszönetet m
ondani
a játék alkotásá
ban közreműköd
ő
partnereknek, m
indenek előtt M
erényi
Zsuzsa közgazdá
sz tanárnak, vala
mint
az Illyés Sándor
Szakkollégium
hallgatóinak, Kő
szegi Bálintnak
,
Lendvai Lillána
k, Lukács Lillána
k,
Nagy Ádámnak,
Páll Gábornak,
Szlamka Zsófiá
nak.
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Útmutató a Családi Kasszasikerek 2.0 játékhoz
1.

2.

3.

Rendeződjetek csapatokba.

A játékhoz

Válasszatok 1-3 játék
mestert, a kik a játék során:

Ha kevesen vagytok, egyetlen csapat is
játszhatja a játékot.

íróeszközökre, papírokra, valamint részt
vevő csapatonként a munkafüzet legalább egy példányára lesz szükségetek.

• ismertetik a feladatokat a munkafüzetből,
• döntenek a vitás kérdésekben, és

• pontozzák a csapatok által benyújtott
megoldásokat.

4.

5.

6.

A munkafüzetben található családleírások alapján csapatonként

A játék körökre oszlik.

A játék célja,

válasszatok magatoknak
a 7 család közül egyet-egyet,

• Mindegyik csapat ugyanazt a feladatot oldja meg egy körön belül.

őket fogjátok eljátszani.

• Egy kör egy feladat megoldását jelenti a munkafüzetből.

• Nem kell a feladatokat a munkafüzet
sorrendjében megoldanotok – a játékmester választhat társaság összetételének (pl. korosztály, érdeklődés)
megfelelő feladatokat.
• Körönként egy véletlenszerű „életeseményt” is kap minden csapat.
Az életeseményt a füzetben talált
kártyákat kivágva, majd összekeverve,
húzással is kiválaszthatjátok, de a
játékmester is kisorsolhatja, pl. dobókockával.
• Érdemes előre megbeszélni, hogy az
adott játék hány körből fog állni.

hogy a családok költségvetését egyensúlyban tartsátok, illetve a megtakarításait növeljétek.
• Mindegyik család más anyagi háttérrel és munkaerőpiaci helyzetből indul
a játék elején. A fő nem az abszolút
értelemben vett összeg, hanem hogy
a saját eredeti helyzetéhez képest
mennyit tudott az adott család fejlődni.
• Az egyes feladatoknál jelöltük, hogy
egy jó megodással hány százaléknyi
bevételt könyvelhettek el. Ennek tört
részét is adhatja a játékmester, ha
úgy véli, a megoldás nem tökéletes.
• Körönként érvényesítsétek a költségvetésetekben az adott család leírásában megjelölt havi költségeket is.
• A munkához használhatjátok a
munkafüzet végén található havi
költségvetéstervező nyomtatványt.

7.

8.

9.

A játékmester

Amikor lejárt az idő,

A nyertes az a csapat,

A válaszokat írásban is dokumentálni
kell.

A megoldások ismertetésének sorrendjét a csapatok sorsolással döntik
el.

a feladat ismertetése után megadja a
megoldáshoz rendelkezésre álló időt,
mely alatt ki kell dolgoznotok a válaszokat.

a csapatok ismertetik a megoldásaikat,
a játékmester(ek) pedig eldönti(k), hogy
a feladatlapon jelölt maximális bevétel
mekkora részét kapják meg a csapatok.

amelyik a legtöbbet tudta anyagilag fejlődni önmagához képest az előre megszabott számú kör végére.

Tipp: M ielőtt versenyre kerülne a sor, érdemes egy próbakört tartani közösen,
hogy a csapatok pontosan megértsék, mi a feladat.
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Családprofilok
3 fő
Ebből kereső: 2 fő
Eltartott: 1 fő

Család méret:

Bevételek:

Összes nettó
jövedelem:
Ebből munka
jövedelem:

Hajdú család

Anya keresete:
Apa keresete:

Történetetek kezdetén a három tagú Hajdú család mindennapjaiba fogtok bekapcsolódni. Hajdúék Budapesten élnek,
nem rég költöztek be egy, a nagymamától megörökölt kisebb, egész jó állapotban lévő lakásukba. A családfő Hajdú
Ferenc és felesége Hajdúné Molnár Anikó a karrierjük építésével töltötték életük első felét. Kilenc éve házasodtak össze,
de már előtte is együtt éltek. Gyermekük Hajdú Viktória
most lesz tizenhét éves. Anikó és Ferenc még a közös munkahelyükön találkoztak, bár már mind a ketten munkahelyet
váltottak többször is. Anikó könyvvizsgálóként dolgozik
egy nagy cégnél. Ferenc lassan hat hónapja munkanélküli.
Lányuk Viktória a gimnáziumi évek közepén jár, még nem
tudja mit szeretne tanulni egyetemen, de nagyon érdekli a
jog és az orvoslás.

Egyéb
jövedelem:
Ezekből
összesen
egy főre jut:

Fix kiadások:
Rezsi:
Egy főre jutó
jövedelem:

Hajdú-család gazdasági céljai
A kutyát kutyaiskolába íratjátok
Viktória zsebpénzemelést kap
ni

Viktóriát pályaválasztási tanácsadásra szeretnétek külde
Anikó jógatanfolyamra megy
Új ruhásszekrényt vesztek
Ferenc vitorlás hétvégére megy
Felújítjátok az előszobát
Új hűtőre ruháztok be
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3%
3%
5%
5%
10%
10%
15%
15%

216 000 krajcár
216 000 krajcár
207 000 krajcár
0
9 000 krajcár
(cafeteria)
72 000 krajcár
90 000 krajcár
42 000 krajcár

Karakterkártyák
a következő oldalon
találhatók.

Családprofilok
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Karakterkártyák – Hajdú család

Az apa:
Hajdú Ferenc
45 éves vagy, munkanélküli lassan hat hónapja, kereseted nincs,
munkanélküli segélyt már nem
kapsz. Ez előtt pénzügyi tanácsadással foglalkoztál, de a céged
megbukott, és még nem kerültél
vissza „egyenesbe”. Pénzügyi végzettséged van, de mindenhonnan
elküldenek túlképzettség miatt.
Nagyon szeretnél munkát találni.
Előtte szeretted a vizi sportokat,
hiányoznak, de a családod élete
most teljesen más.

Az anya:
Hajdúné
Molnár Anikó
39 éves vagy, most egy nemzetközi cégnél dolgozol belső könyvvizsgálóként. Régebben szerettél
szabadidődben jógázni járni és a
lányoddal vásárolni. Most te vagy
a családfenntartó. A munkád elég
stresszes, így igyekszel a hétvégéidet lazítással tölteni. Gyermekkorod óta zongorázol, a nappaliban
még meg van nagymamád zongorája. Ha tehetnéd, sokszor járnál
színházba, vagy az operába, mert
nagyon hiányzik.

Családi Kasszasikerek – Gazdasági és pénzügyi öngondoskodás program

Hajdú Viktória
Nemsokára 17 éves leszel. Budapesten egy neves gimnáziumban
tanulsz, lassan jön az érettségi.
Angolul és franciául kiválóan beszélsz. Még nem tudod, hogy mit
szeretnél tanulni az egyetemen, de
biztos vagy benne, hogy szeretnél
továbbtanulni. A jog úgy ahogy
érdekel, de sok barátnőd megy az
orvosira, így azon is gondolkodsz.
Gyermekkorodtól fogva szüleid
igyekeztek mindent megadni neked, anélkül, hogy elkényeztettek
volna. Szabadidődben főleg a
barátnőiddel lógsz, de régebben
szívesen jártál vásárolni is. Mostanában más a helyzet, a suliból
is kezdesz kicsit kilógni. Tudsz
zongorázni, bár mostanság már
nem jársz versenyekre, inkább
csak otthon zongorázol néha. Van
egy kutyád akivel nagyon sok időt
szoktál tölteni.

Családprofilok

5 fő
Ebből kereső: 2 fő
Eltartott: 3 fő

Család méret:

Bevételek:

Összes nettó
jövedelem:
Ebből munka
jövedelem:

Pajkó család
A családban Pajkó Mária, aki az élettársával él, Pajkó Józseffel. Máriának a korábbi házasságából van egy 17 éves gyermeke Szajkó István (Pisti), aki szintén veletek él. Máriának és
Józsefnek két gyermeke van, a 13 éves Pajkó Klári és az 1,5
éves Pajkó Bence.
Budapesten a 8. kerületben, egy közepes méretű albérletben laktok, de tervezitek a szomszédos ház megvételét. A
gyerekek egy szobában alszanak, Mária és József egy külön
kis hálószobában. Mária most GYED-en van, tehát a kisbabára vigyáz otthon és ezért kap pénzt az államtól. József a
RETNI RAPS üzletlánc közeli boltjában dolgozik kasszásként.
József egy öreg Suzuki Swift autóval közlekedik. Közösen
használtok egy régi számítógépet, ami gyakran lefagy. József
sokat túlórázik, ha teheti, akkor hétvégente elviszi a családot
kirándulni és csinál egy nagy családi vacsorát. Mária szeret
barkácsolni, általában ő javítja meg az elromló dolgokat a
lakásban, emellett imád olvasni, ha teheti, új könyveket vesz.
Pisti a haverokkal jár ki biciklizni és otthon számítógépezik
szabadidejében. Klári kicsi kora óta focizik versenyszinten és
szeret filmeket nézni a féltestvérével.

Hajdú-család gazdasági céljai
Klára fociedzésre megy
Bence új babaápoló szereket kap
ózsef szakácstanfolyamra megy
Pisti új biciklit kap
Új sütőt vesztek
Az autót szervízbe tudjátok vinni
Felújítjátok a konyhát
A család hétvégére kirándulni megy
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Anya keresete:
Apa keresete:

Egyéb
jövedelem:

Ezekből
összesen
egy főre jut:

Fix kiadások:
Rezsi:
Egy főre jutó
jövedelem:

284 000 krajcár
196 500 krajcár
105 000 krajcár
96 000 krajcár
• 20 000 krajcár túlóradíj az apának
• 48 000 krajcár családi pótlék
• 15 000 krajcár
tartásdíj
56 800 krajcár
45 000 krajcár
39 800 krajcár

Fennmaradó jövedelem:

199 000 krajcár

3%
3%
5%
5%
10%
10%
15%
15%

Karakterkártyák
a következő oldalon
találhatók.
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Karakterkártyák – Pajkó család

Pajkó Mária
45 éves vagy. A Kodály Zoltán
gimnáziumban érettségiztél, utána rövid munkákba kezdtél bele.
Dolgoztál postán, Mekiben, játékboltban, de egyiket sem szeretted
igazán. Szenvedélyesen szeretsz
fúrni-faragni: a nagypapád sokat
tanított a fészerében játékokat
barkácsolni. A továbbtanulásra
nem volt pénzetek, ezért soha nem
végezhetted el a főiskolát, hogy
mérnök lehessél. A férjeddel elváltatok, jelenleg Józsival éltek együtt.
A házasságodból van egy gyereked, Pisti, ő is veletek él. Józsival
két közös gyereketek van: Klári és
Bence. Bence még nagyon kicsi,
de már elkezdett beszélni, még
pelenkázni kell. Vele van a legtöbb
dolgod, most nem is dolgozol.
Cserébe viszont kapsz valamennyi
pénzt az államtól. Nagyon kicsinek
találod az albérleteteket és szeretnéd, ha megvennétek Rózsi néni
lakását, ami egy szobával nagyobb.
Nagyon szeretsz olvasni, ha teheted, akkor minden héten veszel egy
új könyvet. A gyerekeidnek gyakran
barkácsolsz új játékokat mikor van
egy kis időd, bár Pistit már ezek
nem érdeklik.

Pajkó József
44 éves vagy. Az általános iskola
után sokat bukdácsoltál, nem szerettél iskolába járni. Próbáltál többször is saját vállalkozást alapítani
(festékbolt, közért, könyvkiadó),
de mindig elfogyott a pénzed.
Alkalmi munkákat vállaltál, többször is voltál eladó ékszerboltban,
áruházban, plázában, hobby boltban. Jelenleg a RETNI RAPS egyik
népszerű közértjében dolgozol
kasszásként. Annyira nem szereted,
sokat töröd a fejed egy saját bolt
nyitásán. Hogy a családodat eltarthasd rengeteget dolgozol, gyakran
a napi 8 óra meló után még pár
órát túlórázol. Mária az élettársad,
13 éve ismeritek egymást. Pistivel
(Mária gyerekével) sokat veszekedtetek, de most már nagyon
megkedvelt téged, és apukájának
szólít. Klárával jól kijöttök, sokat
játszotok együtt. Bencével, a legkisebb gyermeketekkel keveset tudsz
foglalkozni. Van egy 14 éves Suzuki Swift autód, amire már ráférne
egy szerviz, néha el sem akar indulni. Banktól vettél fel pénzt (hitelt),
hogy megvehesd az autót és még
jó darabig ezt is vissza kell fizetned
minden hónapban. Szeretsz főzni,
gyakran te csinálod a nagy hétvégi
családi ebédeket. Fiatal korodban
minden hétvégén kirándultál, mostanában csak ritkán, 1-2 havonta
mész el a családdal.

Pajkó István
Mindenki csak Pistinek szólít. 17
éves vagy, most kezded az utolsó
évedet a Pataki István Informatikai
Szakközépiskolában. Imádod a számítógépes szerepjátékokat, titokban sokat játszol lefekvési idő után
is. Emiatt párszor már veszekedtetek anyukáddal, mert sokszor elkésel a suliból - nem bírsz felkelni,
mert nagyon álmos vagy. A játék
meg pénzbe is kerül, és a szüleid
kevés pénzt keresnek, te meg alig
kapsz egy kis zsebpénzt. A számítógépetek is gyakran lefagy. Szeretnél egy új gépet, de nem tudod,
hogy vedd rá a szüleidet, hogy
vegyenek egyet. Ha meglesz az
érettségid, akkor szeretnél az ELTE
Informatikai karán továbbtanulni,
de egyelőre rémesek a jegyeid,
sokat kell még behoznod. A haverokkal gyakran jártok ki a parkba
biciklizni és lazulni. A szüleiddel jól
kijöttök, a nevelő apukádat is megszeretted, néha ő az, aki melléd áll
egy családi vitában.

További

Karakterkártya
a következő oldalon.
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Családprofilok

Karakterkártyák – Pajkó család

Pajkó Klára
13 éves vagy. Most van az utolsó
éved az általános suliban és gimnáziumba készülsz. Még nem tudod, mi szeretnél lenni, de nagyon
szeretsz sportolni, jársz focizni
és több versenyt is megnyertetek
már a csapattal. A jegyeid egész
jók, a szüleid büszkék rád. Pistivel
a fél tesóddal jól kijöttök, szoktatok együtt filmezni (amikor ő épp
nem gépezik). A fociedzések elég
drágák, de eddig mindig sikerült
a szüleidnek pénzt szerezni rá,
mert látják, hogy nagyon szereted
csinálni. A szüleiddel ritkán veszekszetek. Bár mostanában néha
későn értél haza, mert a barátaiddal a környéken bandáztatok. A
szüleid nagyon aggódnak érted
és ilyenkor összekaptok egy kicsit.
Szeretnél több szabadságot. Bár
nem mondod, de már kezded unni
apukád kirándulásait is.
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13

Családprofilok

4 fő
Ebből kereső: 2 fő
Eltartott: 2 fő

Család méret:

Bevételek:

Összes nettó
jövedelem:

Solymár család

István:
Anna:

Történetünk kezdetén a négy tagú Solymár család mozgalmas
életébe kapcsolódtok be. Solymár István, családotok felnőtt
férfi tagja, közmunkánsként dolgozik Kosdon, egy Vác melletti
(községben) faluban. Itt éltek mindnyájan egy harminc éves,
két és fél szobás, felújítatlan parasztházban. Solymár István felesége és családotok felnőtt női tagja Solymárné Őszi Anna. Ő
heti váltott műszakban, ápolóként dolgozik a Váci kórházban.
Házasságukból született két gyermekük, Vivien és Aliz. Vivien
14 évesen idén kezdi utolsó általános iskolás évét. Nagyon kedveli a táncot és az éneket, szeretne Budapesten olyan gimnáziumba járni, ahol kibontakoztathatná tehetségét. Kishúga, Aliz
12 éves és nővérével ellentétben őt a természet és az élőlények
érdeklik igazán. Tanulmányi eredményei kiválóak, tanárai és
osztálytársai is kedvelik.

Egyéb
jövedelem:

Fix kiadások:
Rezsi:
Egy főre jutó
jövedelem:

232 315 krajcár
95 541 krajcár
110 174 krajcár
Családi pótlék
(gyermekenként):
13 300 krajcár
80 000 krajcár
38 079 krajcár

Rendelkezésre álló havi jövedelem:

152 315 krajcár

Ezen a ponton, méghozzá fizetés napján kapcsolódtok be a
Solymár család életébe. Rögtön az első feladatotok pedig a
hó eleji bevásárlás megtervezése lesz. A családnak szüksége
van ételre, innivalóra, be kell szerezni a háztartási termékeket,
emellett pedig mindenkinek megvannak a saját igényei is.

Solymár család gazdasági céljai

3%
3%
5%
5%
10%
10%
15%

Aliz futócipőt kap
Aliz könyvtárbérletet kap
Anna kertész-felszerelést kap
Vivien tánctanfolyamra megy
István fafargó-készletet kap
Felújítjátok a kerítést
Felújítjátok az előszobát
ulója,

Annának és Istvánnak idén lesz a 15. házassági évford
hétvégén kirándulni mennek
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15%

Karakterkártyák
a következő oldalon
találhatók.
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Családprofilok
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Karakterkártyák – Solymár család

Solymárné
Őszi Anna
Idén töltötted be 39. életévedet.
Férjeddel és két lányoddal szerény
körülmények között éltek egy falusi
házban, amire már ráférne egy
felújítás, de legalább a tietek. Már
gyermekkorodtól kezdve szerettél segíteni másokon, így ápolói
munkádat egyben hivatásodnak
is érzed, ahol hetente váltott műszakban dolgozol. E héten pont
délelőttös vagy, így reggel 7-től
délután háromig vagy bennt (a
délutáni műszak háromtól éjjel
tizenegyig tart). Férjeddel boldog
házasságban éltek, idén ünneplitek
15. évfordulótokat. Amikor épp
nem dolgozol, bevásárolsz, illetve
a házimunkát végzed. Kedvenc
otthoni időtöltésed a varrás és Alizzal közösen kialakított kis kertetek
gondozása, ebben Alíz nagyon
sokat segít neked.

Solymár István
41 éves érett férfiként nézel magadra, akit egy szeretnivaló feleség
és két gyönyörű leánygyermek
vesz körül. Annával idén lesztek 15
éve házasok. Szeretnél megadni
nekik mindent, amit csak tudsz,
de sajnos a közmunkási állásodból
ez nem mindig olyan egyszerű.
Reggel nyolctól délután négyig
dolgozol minden nap, utána ha
szükséges bevásárolsz vagy épp a
ház körül teszed a dolgod. Ez alól
kivétel a péntek, mikor a műszak
után munkatársaiddal ültök össze
kártyázni. Régebben nagy álmod
volt a fafaragás, így a mai napig
örömmel ülsz be a ház melletti
fészerbe kedvenc időtöltésednek
hódolni.

Solymár Vivien
14 évesen nagy álmod a tánc és
az éneklés. Utolsó évedet töltöd
az általános iskolában, ahol tanulmányi eredményeid viszonylag jók,
így nagy esélyed van, hogy ösztöndíjjal kerülj be a budapesti gimnáziumba, amire már nagyon rég
készülsz. Tanítás után, szabadidődben táncolni, az iskolai kórusba és
versenyekre is szoktál járni, de a
ház körüli munkákban is szívesen
segítesz. Hetente kétszer pedig
osztálytársadhoz, Balázshoz jársz
gitározni tanulni.

Solymár Aliz
A Solymár család legkisebb tagjaként, 12 évesen még nem tudod
pontosan mi is leszel, ha nagy
leszel. Rajongsz a kirándulásokért,
szereted az állatokat, a növényeket
és úgy mindent, ami a természetben van. Ha alkalmad adódik mindig az udvaron szoktál anyuddal
közös kertetekben dolgozni, vagy
éppen a ház körüli teendőkben
segíteni. Mióta pedig egyedül
jöhetsz haza az iskolából, a környező dombokhoz is el szoktál
sétálgatni. Osztályodban te vagy
az egyik legjobb tanuló, szeretnek
osztálytársaid és tanáraid is, iskola
után pedig a futócsapat tagjaként
szoktál edzeni. Szeretsz minél többet olvasni az élőlényekről, mivel
az otthoni könyveket már kívülről
tudod, így a Kosdi könyvtárba is
bejáratos vagy.
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Családprofilok

4 fő
Ebből kereső: 3 fő
Eltartott: 1 fő

Család méret:

Bevételek:

Összes nettó
jövedelem:
Anya keresete:

Háros család

Apa keresete:

A Háros-család négy főből áll: a szülők Katalin (44) és Tamás
(44), két gyermekük Dávid (22) és Laura (17). Katalin fogorvos, magánvállalkozásban dolgozik hetente három napot
Németországban, így nettó havi jövedelme 800 000 krajcár.
Emellett Magyarországon heti egy napon magánvállalkozásban
fogszabályzást végez, ebből havi nettó keresete 180 000 krajcár. Férje, Tamás informatikus, programozóként dolgozik egy
francia cégnél, nettó havi jövedelme 600 000 krajcár. Idősebbik
gyermekük a 22 éves Dávid, aki szintén informatikát tanul az
egyetemen, s félállásban már programozóként dolgozik, nettó
havi jövedelme 140 000 krajcár. Húga, Laura az érettségi előtt
áll, gyógyszerésznek készül, így biológia és kémia fakultációt
vett fel a gimnáziumban.

Idősebb
testvér
keresete:

140 000

Ezekből
összesen egy
főre jut:

430 000 krajcár

A család Budapesten lakik, Hűvösvölgy közelében, kertes
házban. Hetente egyszer takarítónő jön hozzájuk, akinek alkalmanként nettó 10 000 krajcárt, így egy hónapban 40 000
krajcárt fizetnek. Dávid és Laura külön nyelvtanfolyamra járnak,
melynek havi díja 2-szer 60 000 krajcár.

Háros család gazdasági céljai
A takarítónőt több alkalommal hívjátok a héten
Lauránaúj edzőcuccokat és egy márkás kosárlabdát kap
nyvekre
Laurának új magántanárra és érettségi felkészítő tankö
van szüksége

rtási gép

Tamásnak a háztartás vezetésében segítene pár új házta

ge

Katalinnak a magánrendelőjéhez új eszközökre van szüksé
Dávid szeretne egy új laptopot

az ingáKatalinnak szüksége lenne egy új autóra, ami segítene
zásban neki.
Dávidnak lakást béreltek
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1 720 000 krajcár
980 000 krajcár
600 000 krajcár

Fix kiadások:
Rezsi:
Takarítás:
Nyelv
tanfolyam:
Egy főre jutó
jövedelem:

120 000 krajcár
430 000 krajcár
120 000 krajcár/hó
360 000 krajcár

Fennmaradó jövedelem:

1 440 000 krajcár

3%
3%
5%
5%
10%
10%
15%
15%

Karakterkártyák
a következő oldalon
találhatók.
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Családprofilok
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Karakterkártyák – Háros család

Katalin (44)
Fogorvosként végzett, s az egyetemi gólyabálon alatt ismerte meg
leendő férjét, Tamást. A kezdetektől a magánrendelő volt a célja,
nyolc éve dolgozik hetente három
napot Németországban. Ez megnehezíti a kapcsolatot a fiával és
a lányával, de az évek alatt megszokták ezt az időnkénti távollétet.
Hosszú távon az a célja, hogy saját
itthoni magánrendelőjét korszerűen felszerelje, kibővítse, és csak
ebben dolgozzon.

Tamás (44)
Francia nyelvtudásának köszönhetően egy francia cégnél dolgozik
programozóként Pesten. Amíg
felesége Németországban van, ő
látja el a mindennapos teendőket
a háztartsában, ő segít a gyerekeknek. Őt is megviselte eleinte
az ingázás, s ezért segíti nagyban
feleségét abban, hogy pesti magánrendelőjét ki tudja bővíteni.

Dávid (22)
Harmadéves hallgató informatika
szakon az egyetemen, és még félállásban is dolgozik. Barátnőjével,
Jankával két éve vannak együtt és
tervezik az összeköltözést.

Laura (17)
Édesanyja példáját követve az
egészségügy terén szeretne továbbtanulni, gyógyszerészként.
Barátja jelenleg nincsen, kosárlabdázni jár hetente kétszer, a gimnáziumi csapatnak is tagja.

Családi Kasszasikerek – Gazdasági és pénzügyi öngondoskodás program

Családprofilok

4 fő
Ebből kereső: 2 fő
Eltartott: 3 fő

Család méret:

Bevételek:

Összes nettó
jövedelem:

Írisz család
Az Írisz-család négy főből áll: a szülők Gabriella (38) és Márton (42), két gyermekük Bianka (16) és Dániel (14). A család
Keszthelyen él. A szülők érettségi után a vendéglátásban
kezdtek dolgozni, majd első gyermekük születése után hogy
vállalkozásba kezdenek, azóta Ausztriából biokozmetikumok
beszállításával foglalkoznak, jelenleg négy alkalmazottjuk van.
A termékeket eleinte Keszthelyen és különböző vásárokon,
búcsúkon árusították idényjelleggel, majd más városokból is
érkeztek megrendelések, jelenleg Nyugat- Magyarország-szerte
ismertek termékeik. Gabriella és Márton a biokozmetikumokat
Budapestre is szeretnék szállítani, s befolyó jövedelem mentesítené Mártont a masszőri másodállása alól. Gabriella intézi a
vállalkozás adminisztratív ügyeit és a tárgyalásokat a megrendelőkkel, Márton a beszállítás felelőse.

Szülők
keresete:
Egyéb
jövedelem:
Ezekből
összesen egy
főre jut:

Fix kiadások:
Rezsi:
Alkalmazottak:
Nyelv
tanfolyam:
Egy főre jutó
jövedelem:

1 200 000 krajcár
1 100 000 krajcár
100 000 krajcár
240 000 krajcár
90 000 krajcár
400 000 krajcár/hó
35 000 krajcár/hó
240 000 krajcár

Bianka születése után két évvel született második gyermekük,
Dániel. Ugyanebben az évben meghalt Márton édesapja, s
beteg édesanyja hozzájuk költözött, azóta őt is gondozzák,
eltartják. Az Írisz család Keszthely szélén él egy kertes házban,
melyet hitelre vettek nyolc évvel ezelőtt. A hitelt jelenleg is törlesztik.

Írisz család gazdasági céljai
A gyerekek zsebpénzemelést kapnak
Dániel plusz gitárórákat vesz a fellépés előtt
vásáBianka és Gabriella el szeretne együtt menni szépítkezni,
rolni
Bianka szeretne elmenni egy cukrásztanfolyamra
Biankának kifizetitek a nyelvtanfolyamát
Márton beteg édesanyjának gyógyszerekre van szüksége
Dániel egy Fender elektromos gitárt kap
Márton továbbképzésre megy a masszőri állásához
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Karakterkártyák
a következő oldalon
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Karakterkártyák – Írisz család

Gabriella (38)
Keszthelyen dolgozott egy hotelben, mielőtt a vállalkozást elindították volna férjével, most a
termékbemutatókért, tárgyalásokét
felel.

Márton (42)
Érettségi után Hévízen kezdett
dolgozni recepciósként, majd egy
masszőri tanfolyamot végzett el,
így azóta másodállásban masszázsszalont tart fenn néhány klienssel.
Feleségével bővíteni szeretnék
vállalkozásukat, így nem kellene
megosztania erejét a vállalkozás és
a masszázs között.

Bianka (16)
Bianka szakközépiskolai tanuló,
a vendéglátásban szeretne elhelyezkedni, bár ezen belül még
nem tudja, mi is érdekli igazán.
Első párkapcsolatát most éli, egy
osztálytársával két hónapja vannak
együtt. Német nyelvtanfolyamra
jár.

Dániel (14)
Dani Keszthelyen jár gimnáziumba, lázadó korszakát éli, szívesen
költözne már most is kollégiumba.
Jól gitározik, a barátaival együttes
alapítását tervezik.
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Családprofilok

3 fő
Ebből kereső: 2 fő
Eltartott: 1 fő

Család méret:

Bevételek:

Összes nettó
jövedelem:
Ebből munkajövedelem:

Kiss család
Kissék családja háromfős: Kiss Viktória, 17 éves, gimnazista;
szülei Viktor (55) és Anna (43). Anna doktorált, kommunikációs szakember, vállalatoknak és magán személyeknek tart
tréningeket, illetve manapság kezdett el gondolkodni egy
tanácsadói cég létrehozásán, de ez egyelőre csak álom. Részmunkaidőben egyetemen tanít. Nettó jövedelme összesen 240
000.- krajcár. Férje Viktor, vállalkozó. Három éve villamosságelektronikai kiskereskedést nyitott.. Múlt évben még azt hitte,
hogy idén duplájára fogja tudni növelni vállalkozásának méretét, azonban a növekedés alábbhagyott.. Bevétele most nagyjából stagnál. Viktor így visz haza havonta nettó 340 000.- forintot. Ezen jövedelmek mellett a család rendelkezik 20 000 forint
egyéb jövedelemmel is, melyet Anna cafeteria formájában kap
kézhez havonta.

Anya keresete:
Apa keresete:
Egyéb
jövedelem:
Ezekből
összesen egy
főre jut:

Fix kiadások:
Rezsi:
Törlesztő
részlet:
Összesen:
Egy főre jutó
jövedelem:

600 000 krajcár
580 000 krajcár
240 000 krajcár
340 000 krajcár
20 000 krajcár
193 000 krajcár
140 000 krajcár
20 000 krajcár
160 000 krajcár
146 666 krajcár

Fennmaradó jövedelem:

440 000 krajcár

Kiss család gazdasági céljai
Viktóriának szüksége lenne tankönyvekre
A család téli függönyöket vesz
A család közösen moziba megy
Anna és Viktória szeretne együtt elmenni vásárolni
A család új konyhabútort vesz
Viktória szeretne nyelvvizsgát tenni
Viktornak szüksége van a vállalkozásához egy új autóra
ulója,
Viktornak és Annának idén lesz a 20. házassági évford
egy wellnes hétvégét töltenek együtt
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Karakterkártyák – Kiss család

Az apa,
Kiss Viktor
55 éves vagy, három éve vállalkozó, előtte egy másik vállalkozásban
alkalmazottként dolgoztál. Te voltál a főnök “jobb keze”. Ott ellested a vállalkozás csínját - bínját,
és sikeresen elindítottad villamoselektromossági vállalkozásodat. Az
elsőkét évben a cég töretlenül gyarapodott, most azonban stagnál a
bevétel, és egyben a jövedelmed is.
Nem aggódsz, de azért szeretnéd,
ha újra növekedés állna be a cég
méretében. A családodat nagyon
szereted, a lányodat, aki késői gyerek, kicsit el is kényeztetitek. Büszke vagy a feleségedre, támogatod
karrierje építésében. Idén lesz a
huszadik házassági évfordulótok.
Meglepetésként messzi, új tájakra
szeretnéd elvinni a feleséged.

Az anya,
Kiss Anna
43 éves vagy, elismert kommunikációs szakember. Három éve
doktoráltál a szakterületeden,
most magán trénerként dolgozol.
Gondolkozol egy tanácsadói cég
alapításán. Bizonytalan vagy hogy
a stagnáló vállalkozás mellett
bele merj-e vágni, illetve, hogy
ennek milyen terhei lennének a
családodra. Abban biztos vagy,
hogy legalább még egy iskolát el
kellene végezned hozzá. Egy éve
óraadóként is dolgozol egy egyetemen. Emellett írsz, publikálsz.
Férjed mindenben támogat, de te
még nem tudsz dönteni.Viktória,
a lányod, példaképként tekint
rád. Kommunikációs és marketing
főiskolára szeretne majd menni,
te pedig szeretnéd, ha ezt rangos
egyetemen, akár külföldön tehetné
meg. Azt gondolod, hogyha végül
be tudnátok indítani a vállalkozást,
vele együtt is tudnál dolgozni tanulmányai befejeztével.
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Kiss Viktória
17 éves vagy, tehetséges, okos,
kicsit elkényeztetett, “apa szemefénye”. Édesanyádra felnézel, és
büszke vagy szüleid eredményeire.
Ugyanakkor azt is tudod, hogy
akármit kérnél, szüleid nem tudnának neked nemet mondani. Jövőre
érettségizel. Mivel tanulmányaidat
egy budai elit gimnáziumban folytatod, érettségi idejére már két középfokú nyelvvizsgád lesz. Nagyon
szeretnél külföldön továbbtanulni,
kommunikációt és marketinget.
Ez azonban nagyon nagy anyagi
terheket róna a családodra. Ha a
külföldi egyetem nem jönne össze,
akkor nagyon reménykedsz benne, hogy tanulmányaid kezdetén
szüleid támogatni fognak amikor
elköltözöl otthonról albérletbe.
Mostanában erről sokat beszélsz
otthon.

Családprofilok

4 fő
Ebből kereső: 2 fő
Eltartott: 2 fő

Család méret:

Bevételek:

Összes nettó
jövedelem:
Ebből munkajövedelem:
Anya keresete:

Rácz család

Apa keresete:
Egyéb
jövedelem:
Ezekből
összesen egy
főre jut:

Történetünk kezdetén a négy tagú Rácz család mozgalmas
életébe kapcsolódtok be. Ráczék Gyöngyösön élnek, nyolc éve
költöztek be a három szobás új építésű lakásukba. A családfő
Rácz János és felesége Ráczné Szabó Erika 17 éve találkoztak,
nem sokkal később megszületett Samu, aki most 15 éves, és
három évvel később Sári, aki jelenleg 12 éves. Erika óvónőként
dolgozik egy helyi óvodában, János pedig erdészként dolgozik
Mátrában. Samu idén kezdte a középiskolát, jelenleg főleg az
informatika és a műszaki dolgok érdeklik. Sára most hatodikos
az általános iskolában.

Fix kiadások:
Rezsi:
Törlesztő
részlet:
Összesen:
Egy főre jutó
jövedelem:

458 200 krajcár
446 000 krajcár
215 000 krajcár
231 000 krajcár
12 200 krajcár
114 550 krajcár
110 000 krajcár
27 000 krajcár
137 000 krajcár
80 300 krajcár

Fennmaradó jövedelem:

321 200 krajcár

Rácz család gazdasági céljai
A család új csészekészletet vesz
Erika és János moziba megy
Samunak be kell fizetni a kosárlabda edzését
János íjásztovábbképzésre megy
A gyerekeknek új ruhákra van szükségük
A gyerekeknek tankönyvekre van szükségük
het

Samu szeretne magának egy helyet, ahol nyugodtan szerel
A család felújítja a konyhát és új hűtőt is vesz bele
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3%
3%
5%
5%
10%
10%
15%
15%

Karakterkártyák
a következő oldalon
találhatók.
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Családprofilok
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Karakterkártyák – Rácz család

Az apa,
Rácz János
39 éves vagy, tíz éve erdészként
dolgozol. Szereted ezt a munkádat, mert a szabadban lehetsz,
közel a természethez. A hobbijaid
közé tartozik az íjászkodás és a
horgászat. Az erdészkedéshez
ugyan szükség van különleges felszerelése (ruházat, terepjáró, stb.),
de az erdészet fizeti a ruhapénzt és
biztosít autót és üzemanyagot is.
Fontosnak érzed, hogy biztosítsd
a családod anyagi biztonságát
és szeretnél mindent megadnia
gyerekeknek a fejlődésükhöz,
ezért sokszor vállalsz túlórákat.
Mindemellett szeretnél minél több
időt tölteni a gyerekekkel és még a
hobbijaidra is jó volna időt szánni
(bár Samu szeret veled íjászkodni
járni).

Az anya,
Ráczné
Szabó Erika
38 éves vagy, az egyetemen óvodapedagógiát tanultál, mert mindig
gyerekekkel szerettél volna foglalkozni. Most óvónőként dolgozol
egy helyi óvodában hétfőtől péntekig. Hétvégente szeretsz kirándulni
menni a családdal. Szeretsz utazni
is, bár a gyerekeid, a munkahely és
a házimunka mellett kevés idő jut
saját vágyaidra., Gyakran elkíséred
Samut a kosármeccsekre, vagy Sárit a hangversenyeire.

Rácz Samu
Most kezdted a középiskolát/
gimnáziumot. Nagyon érdekel a
számítástechnika, sokat lógsz az
interneten. Szereted szétszerelni
és összerakni az elektromos „kütyüket”, ezért is jelentkeztél műszaki középiskolába. Az internet
számodra teljesen létszükséglet,
nagyon jól beszélsz angolul ezért
a nemzetközi oldalakon is sokat
szörfözöl. Már tízéves korod óta
kosarazol, amit nagyon szeretsz
és jól is megy, több bajnokságon
is játszottál már csapatoddal. Szabadidődben szeretsz moziba járni
a haverokkal vagy videojátékokat
játszani.

Rácz Sári
Most vagy hatodikos, nagyon jól
tanulsz és szívesen segítesz az otthoni teendőkben.
Régebben úszni jártál, de pár hónapja elkezdted a páros táncot,
melyet nagyon szeretsz. Ezen kívül
még zeneiskolába is jársz az egyik
barátnőddel, ahol klarinéton tanulsz játszani és az énekkarban is
benne vagy. Gyakran szerepeltek
hangversenyen.
Szabadidődet szívesen töltöd a
barátaiddal, de szívesen maradsz
otthon olvasni is.
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Háztartásgazdálkodás

1.

A fordított hét
(házimunkák megosztása
a családtagok között)

Anya és Apa beleegyeztek, hogy kísérletképpen ezen a héten nem ők, hanem
a gyerekek határozhatják meg, ki milyen házimunkát végezzen otthon. Ez
mindaddig így maradhat, ameddig a feladatokat sikerül igazságosan elosztani, és rend és tisztaság marad a lakásban. Tervezzétek meg a gyerekek nevében a heti munkabeosztást. Minimum nyolc feladatot osszatok ki, és minden
családtag vegye ki a részét a munkából. Milyen szempontokat vesztek figyelembe a tervezésnél?

munkafajták

12+

családtag 1

családtag 2

családtag 3

családtag 4

15 perc
10%

2.

Sok kicsi sokra
megy
(zsebpénz, annak beosztása
és kiegészítése)

A család elhatározza, hogy bevezetik otthon a zsebpénzt, hogy legyen saját
bevétele a gyerekeknek. Segítsetek a családnak eldönteni, hogy melyik gyereknek mennyi zsebpénzt lenne megfelelő adni, és gyűjtsétek össze, hogy
mire költenétek a gyerekek helyében a zsebpénzből! Legalább 6 kiadást említsetek, és írjatok melléjük összeget is!

FONTOS szabályok:

A családi költségvetés teherbírására is gondoljatok!
Legyenek egyensúlyban a zsebpénzt kapó gyermek kiadásai és bevételei!
Ha a szülők nem tudnak elég zsebpénzt adni, akkor hogyan tudnák a gyerekek kiegészíteni a bevételeiket? Legalább 5 ötletet találjatok ki (csak olyat, amit szabad is!).

12+
10 perc
5%

Zsebpénz (1 hónapra)
Kiadások

krajcár
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Bevételek
Szülőktől

krajcár
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3.

Megkímélt
állapotban
(használt cikkek internetes
vásárlása)

25

Számítógép vásárlásán gondolkodtok és használt eszköz beszerzése is szóba jött. Ellátogattatok egy internetes használt cikk kereskedő weboldalára.
Mik lehetnek az előnyei és mik a hátrányai egy használt számítógépnek?
Gyűjtsetek össze legalább 3 – 3 előnyt és hátrányt! Melyik megoldás mellett
döntenétek a család helyében, és miért? Mire kell ügyelni internetes vásárlás
során?
A használt számítógép vásárlás...
…előnyei:

…hátrányai:

12+
15 perc

Milyen szempontokra kell ügyelni internetes
vásárlás során (biztonság, minőség)?

10 krajcár

4.

Nyerő a lap?
(gyakori bankkártya típusok,
funkciók)

A településeteken elszaporodtak a készpénz lopások, emiatt egy vagy több
bankkártya beszerzésén gondolkodtok. Beszéljétek meg, hogy szerintetek
milyen bankkártya típus mire való, és ezek közül melyiket lenne érdemes az
egyes családtagok igényeinek megfelelően választani, illetve milyen biztonsági intézkedéseket tennétek a bankkártyátokkal kapcsolatban!
A bankkártya használat...
...előnyei:

14+

...hátrányai:

25 perc
20%

Mi mindenre kell vigyáznia a bankkártyák
tulajdonosainak?

Bankkártya funkciók
dombornyomás
nemzetközi fizetés (Visa, MasterCard)
mágnescsík
chip
paypass
hitelkártya funkciók
feltölthető egyenleg
Paypal, Bitcoin stb. kompatibilitás
egyéb funkciók? (írjátok ide)
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Mire való, és melyik családtagnak
szükséges?

Háztartásgazdálkodás

5.

Meseautó
(gépjárműhitelek)

Jövőre apának távolabbra kell iskolába vinnie a gyerekeket munka előtt,
ezért a család egy autó megvételén gondolkodik. Jelenleg nincs annyi megtakarításotok, hogy a teljes vételárat kifizessétek, ezért gépjárműhitel felvételét fontolgatjátok.
a.) Válasszátok ki azokat a fogalmakat az alábbi listából, amelyeket gazdasági szempontból értenetek kell, mielőtt nekiláttok az autóvásárlásnak, és próbáljátok a saját
szavaitokkal megmagyarázni, hogy mit jelentenek a fogalmak, illetve miért fontosak
ebben az esetben.

14+
25 perc

futamidő

portfólió

kamat

hozam

THM

KHR

lökettérfogat (cm3)

törlesztőrészlet

megtérülés

GDP

kezes

előtörlesztés

garancia

valuta

szervízdíj

infláció

üzemanyag ár

tempomat

15%
Háttérinformációk:
• üzemanyagár: 300 krajcár/
liter (Vegyétek figyelembe,
hogy a család várhatóan –
az életmódjából adódóan
– mennyit autózik egy hónapban)
• a gépjárműadó összege havonta és 100 ccm-enként 80
krajcár
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b.) Melyik autót lenne érdemesebb választania a családotoknak az alábbi két opció
közül? Sorakoztassatok fel érveket!
Paraméterek / Változat

Turtle

Pegasus

Motor

900 ccm

1.800 ccm

Fogyasztás

5 l / 100 km

10 l / 100 km

Ár

1.800.000 krajcár

3.000.000 krajcár

Önrész

1.000.000 krajcár

1.000.000 krajcár

Futamidő

3 év

6 év

Éves THM

11%

13%

Jármű életkora

2 év

8 év

Futott km

20.000

240.000

Szerviz költség (becsült!)

25.000 krajcár/év

45.000 krajcár/év

Férőhelyek száma

4+1

8

c.) Mennyi lesz az egyik, illetve a másik gépjármű becsült teljes fenntartási költsége egy
évre?

6.

Az idő pénz
(csak sajnos nem
kamatozik)
(napi teendők hatékony
szervezése – felnőttek)

Anya szeretne egy kutyát, de apa úgy érvel, hogy az ebbel járó teendők (sétáltatás, gondozás, tanítás, stb.) nem férnének bele a napi rutinba. Gondoljátok végig szülőként egy átlagos napotokat, és írjatok egy beosztást, hogyan működne a napirend a leghatékonyabban! Egy kutyus nevelésén kívül
mire fordíthatná a család a megtakarított többlet időt? (Segítő megj.: Egy
macska nem igényel idomítást, sőt, kifejezetten utálja.)
idő

feladat

7–8

felkelés, készülődés

8–8.30

utazás a munkahelyre

12+
15 perc
5%
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időmegtakarítás lehetősége

gyalog/busszal/autóval
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7.

Idétlen időkig
(napi teendők hatékony
szervezése – fiataloknak)

27

Családotok legfiatalabb tagja beleszeretett a capoeirába (brazil önvédelmi
sport) és szeretne edzésre járni, de a napirendje már így is túlzsúfolt. Szedjetek össze 5 olyan tevékenységet, amikkel megítélésetek szerint eddig túl sok
időt töltött el (alapul véve saját környezeteteket és egy átlagos tizenévest). A
tevékenységek mellé írjátok oda azt is, hogy miképpen lehetne csökkenteni
az ezekre szánt időt! A capoeira edzésen kívül mire lehetne használni a felszabadult időt?
tevékenység

időmegtakarítás

12+
10 perc
5%

8.

A sárga csekk
rejtelmei
(fizetés postai utalvánnyal)

A mai napon a postás egy csekket tartalmazó borítékot nyújt át nektek. Be
kell fizetni a helyi önkormányzatnak az ingatlanadót. Töltsétek ki a mellékelt
sárga csekket! (Az ingatlan adó összege az adott évre 8.500 krajcár.)
Ha szeretnétek elkerülni a postai sorban állást, akkor milyen egyéb módon lehet még
megoldani a leggyakoribb „sárga csekkes” utalások összegének eljuttatását a címzetteknek? Töltsétek ki a táblázatot, legalább 5 példát mondjatok!
Utalás jogcíme
0. Ingatlanadó
1.

12+

2.

15 perc
10%

3.
4.
5.

Melléklet: sárga csekk
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Kedvezményezett

Alternatív megoldás

Kerületi önkormányzat

Internetes banki utalás

Háztartásgazdálkodás

9.

A tudás –
hatalom. Vagy
inkább „hitelem”?
(Diákhitelek célszerű
igénybevétele)

16+
40 perc
25%
Segítő kérdések
• Milyen jellemző kiadásai
vannak egy egyedül élő
egyetemistának?
• Milyen lakhatási formák
közül választanak általában
a felsőoktatásban tanuló
fiatalok?
»» Ezek közül melyek jöhetnek szóba Romuáld
számára?
• A fogyasztási (=rezsi)
költségek mellett a diákok
milyen egyéb kiadásokkal
szoktak szembesülni?

28

Unokatestvéreteket, Romuáldot felvették az egyetemre. Minthogy bölcsész
szakra készül, nem nagyon ért a pénzügyekhez, de azt még ő is ki tudta számolni, hogy önerőből nem lesz képes finanszírozni a diákéveket.

Kérdések, feladatok
• Segítsetek megtervezni Romuáld havi költségvetését az egyetemi évekre!
»» ld. a feladat végén található táblázat
• Milyen típusú diákhitelt lenne célszerű igénybe vennie (ld. alábbi információk)?
• Hány év alatt tudja visszafizetni a diákhitelt, ha
»» egy átlagos kezdő értelmiségi átlagfizetése havi nettó 140.000 krajcár,
»» és az átlagos fogyasztási költségek egy főre 75.000 krajcárkörül alakulnak?

Információk

• Romuáld szülei már nyugdíjasok, így az
ő segítségükre csak havi 17.000 krajcárerejéig számíthat.
• Családotok elhatározta, hogy a havi bevételetek 2%-át Romuáld tanulmányainak finanszírozására fordítjátok (írjátok
ezt is a bevételei közé).
• Az egyetem egy vidéki kisvárosban
található, mely az elmúlt évtizedekben
alkalmazkodott a diákok jelenlétéhez
infrastrukturális szempontból.
• Romuáld 10 félévig fog tanulni.
• Az egyetemi tandíj összege 170.000
krajcár/félév
• Romuáld már kiskorában is szemüveges
könyvmoly volt, ezért van rá legalább
70% esélye, hogy sikerül megcsípnie
egy havi 35.000 krajcáros ösztöndíjat
(sorsoljátok ki, hogy sikerült-e). Ha nem
sikerült, akkor is kap egy havi 15.000
krajcáros hozzájárulást az egyetemi
tanszéktől szociális alapon.
Romuáld havi bevételei
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• Romuáld a 3. évfolyam után megismerkedik Rozinával, a svéd-matematika
szakos lánnyal, és 50% esélye van, hogy
összeköltöznek. Sorsoljátok ki, hogy
sikerült-e meghódítania Rozinát. Ebben
az esetben Romuáld rezsi költségei
25%-kal csökkennek (a közös háztartás
költséghatékonyabb).
• Igénybe vehető diákhitelek:
»» Szabad felhasználású: max. havi
50.000 krajcár, bármire költhető,
éves kamat 5,75%
»» Kötött felhasználású: kizárólag tandíjra fordítható, kamata évi 2%,
nincs limitálva a havonta felvehető
összeg.
»» Mindkét típust el kell kezdeni törleszteni az utolsó szemeszter után.
»» A teljes visszafizetendő összeg
a mindösszesen felvett hitel 160%-a
lesz.
Romuáld havi kiadásai

Háztartásgazdálkodás

10.

Számlálatlanul
(Számlaadási fegyelem,
fogyasztói jogok)
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A közeli piacon vásároltál egy cipőt, de az eladó nem állított ki róla számlát.
Ezt több szempontból is problémásnak érzed.
Közös felkészülés után játsszátok el a helyzetet, és jegyezzetek fel az alábbi táblázatban legalább három olyan indokot, ami miatt szerintetek fontos a számlát elkérni és
megőrizni.
A számlakérés indoklása

1.
2.

14+

3.

10 perc
5%
Segítő kérdések

• Milyen funkciókat töltenek be a vásárlásnál kapott számla példányai a vásárlás
után?
• Mi motiválhat egy eladót arra, hogy ne állítson ki számlát a vásárlásról?
• Milyen hátrány ér(het)i a kereskedelmi lánc illetve a termék életpályájának egyes
szereplőit, ha egy vásárlásról nem készül számla?
»» (gyártó, nagy- és kiskereskedő, vevő, adó- és vámhivatal, államkincstár, KSH,…)

11.

Rezsidiszkont
(Erőforrások takarékos
használata)

Családod összeült: szüleid úgy érzik, hogy a lakásfenntartással kapcsolatos
fix költségek, azaz a rezsi (áram, gáz, víz, telefon stb.) túlontúl sokba kerülnek, és szeretnétek csökkenteni a kiadásokon.
• Szedjetek össze legalább 8 legális ötletet: hogyan lehetne kevesebbet fizetni az áramért, vízért, a gázért és a telefonért,… ?
• Számoljátok ki, hogy nagyjából mennyi pénzt tudtok megtakarítani egy hónapban,
és tegyetek javaslatot, hogy mire költenétek!
Megtakarítás módja

12+

Tétel
Áram

10 perc

Víz
Gáz

5%

Telefon

Mire fordítanátok a megtakarításokat?
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12.

Hová gurult el
az apró?
(Takarékosság pénzzel)

12+
15 perc
10%
Információk
• Dóri hetente 6.000 krajcár
zsebpénzt kap, ezt kellene
beosztania.
• A könyv, amit szeretne megvenni, 2.500 krajcárba kerül.
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Dóri, az osztálytársatok régóta szeretne megvenni a zsebpénzéből egy könyvet, de valahogy sosem jön össze neki annyi spórolt pénz, hogy ez sikerüljön.
Segítsetek neki kideríteni, hogy mire költi el a zsebpénzét, és átalakítani a
költségvetését, hogy elérhesse a célját!

Feladat
Megkértétek Dórit, hogy két hétig vezessen naplót a kiadásairól, és az alábbi listát kaptátok. Segítsetek neki megtakarítani, kiváltani más módszerekkel azokat a kiadásokat,
melyekről viszonylag könnyű lemondani a kedvenc könyv megvásárlása érdekében!
fodrász (heti 1x) 1.500.-

reggeli a büfében (napi)
450.-

napló 500.-

harisnya 1.800.-

kontaktlencse folyadék
1.700.-

szolárium (heti 2x) 400.-

ajándék barátnőnek 1.200.-

kóla, chips (heti 2x) 350.-

mozijegy 1.500.-

buszjegy 600

tánc óra 800.-

autóstanfolyam 2.000.-

fitnesz belépő 1.200.-

gyümölcsök (heti 3x) 350.-

rágógumi (naponta) 200.-

„Természet” magazin 400.-

Kiegészítő feladat:
Hogyan alakul a saját költségvetésetek? Töltsétek ki az alábbi naplót:
napi készpénz:

1. nap
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2. nap

3. nap
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13.

Fogunkhoz vertük
a krajcárt
(kis összegű megtakarítások)
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Ügyesen vásároltatok a szüleitekkel közösen a boltban, és sikerült megspórolni 5.000 krajcárt. Az édesapa félre szeretné tenni, az édesanya új függönyöket venne, az egyik gyerek táncórára menne, a másik a családdal közösen
moziba szeretne menni. Hogy egyeztek meg? Mindenki képviseljen egy nézőpontot!
5.000 krajcár

érvek

édesapa
édesanya

14+

1. gyerek

15 perc
10%

14.

Kölcsön,
kenyér visszajár
(a KHR negatív adóslista)

12+
25 perc
15%
Segítő kérdések
• Milyen módokon tudja a
család ellenőrizni, hogy
befizette-e az esedékes
törlesztőrészleteket?
• Hogyan tudtok utánanézni,
hogy valóban rajta vagytok-e a KHR listán?
• Helyesen szerepelnek-e az
indoklásban a KHR listára
kerülés feltételei? Hol tudjátok ezt ellenőrizni?
• Kiknek a jogköre eljárni az
adósokkal szemben hátralék
esetén? Többnyire mik ennek a folyamatnak a fontosabb mérföldkövei?
• Hogyan tudod ellenőrizni,
hogy az utaláshoz megadott
számlaszámnak ki a gazdája?

2. gyerek
Döntés:

Délután becsönget hozzátok egy egyenruhás ember, és átad egy hivatalos levelet, mely szerint a családnak 50.000 krajcáros hátraléka keletkezett a lakáshitel és a család egyéb kölcsöneinek múlt kéthavi elmaradt törlesztőrészletei
miatt, és így bekerültetek a KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) negatív adóslistájára.
Azt is jelzi, hogy ha nem fizettek be legalább 30.000 krajcárt az elmaradt
törlesztőrészletből az általa hozott csekken még aznap, akkor a hatályos jogszabályok
alapján 7 évig nem törölhetnek benneteket a KHR listáról, és emiatt sehol sem lesztek
hitelképesek. Távoztában megemlíti, hogy amennyiben a hátralék oka tévedés vagy
adminisztrációs probléma, akkor a pénzt 2 héten belül visszautalják. A posta bezár 1
óra múlva. Mit tesztek?
Mit tesz a család a dokumentum kézhezvétele után:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Az eset kapcsán elgondolkodtok, mit kellene tenni, hogy hátralék ne fordulhasson elő.
Hogyan tehetne a család a kiadások lefaragása érdekében? Írjatok nyolc ötletet!
Csökkentsük a kiadásokat!
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ötletek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Háztartásgazdálkodás

15.

Mosó Masa
nyugdíjba vonul
(tartós műszaki cikkek
vásárlása, áruhitelek)

14+
20 perc
15%
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Sajnos végleg megadta magát a sorsnak Masa, a mosógépetek, aki szinte
már családtag volt, hiszen csaknem két évtizede szolgált benneteket. A szerelő szerint már nem érdemes megjavíttatni, mert nagyon sokba kerülne. A
család elhatározza, hogy beruház egy új mosógépbe.

Kérdések
• Mit kezdtek a tönkrement mosógéppel, és milyen megfontolások alapján?
• Milyen forrásból gyűjtitek össze a számításba jöhető ajánlatokat az új mosógépre?
»» bolt típusok, online/offline, ...
• Milyen tulajdonságok alapján válogattok a kínálatból?
»» mosógép tulajdonságai, finanszírozás, egyéb kiegészítő szolgáltatások, ...
• Milyen megoldások kínálkoznak, ha a családnak nincs elég megtakarítása a hirtelen
vásárláshoz?
»» Ha kölcsön felvétele mellett döntenétek, mekkora értékben tennétek ezt, és mekkora futamidőre, ha az áruhitelek átlagos THM-e 40%?
»» Mekkora kiadást jelent ez havonta a családnak?
Masa további sorsa
(+ indoklás)

1.
2.
Honnan gyűjtitek be a
típus- és árajánlatokat?

3.
4.
5.
1.
2.

Az új mosógép leglénye
gesebb mérlegelendő
tulajdonságai a kiválasztási folyamat során
(fontossági sorrendben)

3.
4.
5.
6.
7.
Felvenni tervezett összeg:
Futamidő:

Ha kölcsön felvételében
gondolkodik a család, ...
Havi törlesztő részlet:
A törlesztő részlet a családi bevétel százalékában:
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16.

„Gyerekjáték”
a bevásárlás? ;)

A család egy kamaszodó tagja a vita hevében úgy fogalmazott, hogy „mi ez a nagy
felhajtás a háztartás körül, gyerekjáték az egész”, ezért anya úgy döntött, hogy akkor
nyugodtan a fiatalokra hagyhatja ezt az apró „semmiséget”. Közeleg a heti bevásárlás,
és nagyon úgy tűnik, nektek kell megbirkóznotok vele, különben üres marad a hűtő.

Bevásárlólista

(Nagybevásárlások tervezése)

Katergória

14+

Tisztítószerek

40 perc

Termék

Ár

Termék

Higiénia – drogéria

25%
Feladatok
• Készítsétek el egy hétvégi
nagybevásárlás listáját, a
termékek hozzávetőleges
áraival együtt, figyelembe
véve a család anyagi teherbíró képességét.
• Elemezzétek közösen a különféle opciókat az egyes
beszerzési források alábbi
ismertetője szerint, számoljátok ki a legelőnyösebb
megoldást, majd válasszátok
ki az igazán családotokra
szabott megoldást!
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Zöldség – gyümölcs

Tejtermékek

Mirelit áruk

Kenyérfélék

Húsfélék

Műszaki- és
irodaszerek

Fűszerek

Innivalók

Élvezeti cikkek

ÖSSZES KIADÁS:
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Ár

Háztartásgazdálkodás

„Gyerekjáték”
a bevásárlás… ;)
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Beszerzési források

(Nagybevásárlások tervezése)

A.) Kisbolt a ház mellett

14+

A házatok melletti kisbolt közel van hozzátok, így megspóroljátok az utazással töltött
időt és pénzt, viszont az áraik magasabbak, így 20%-kal drágábban tudjátok megvenni
az áruitokat.

40 perc
25%

B.) Bevásárlóközpont
Bevásárlóközpontban a kiválasztott termékeiteket normál áron megkapjátok és az a veszély sem fenyeget, hogy valami esetleg éppen kifogyott. Emellett viszont számolnotok
kell az odajutás idejével és költségeivel. Mivel a családból mindenki ott szeretne lenni,
így számoljatok benzinpénzt / X*2 buszjegyet / vonatjegyet 10 km-re a megadott függelék alapján.
C.) Internetes bevásárlás
Az interneten történő bevásárlás gyors és hatékony, hiszen pár kattintással megvehettek magatoknak mindent, amire szükségetek van. Az interneten történő vásárlást átutalással kell kifizetnetek, melynek a nyomtatványát ki is kell töltenetek. Emellett az áru
kiszállítása szintén költségekkel jár, mely az ár 12%-a, az megvásárolt áruk pedig csak
a holnapi nap során fognak megérkezni. Biztosítani kell az áru átvételét és ellenőrzését
(esetleg nem azt a márkát kapod, amit rendeltél, nem olyan mennyiségben, a csere és
a pénzügyi rendezés hosszabb időt igényel, tévedés történhet).

A három lehetőség közül az alábbi táblázat kitöltése után válasszatok:
Árak

„A” Sarki kisbolt

„B” Szupermarket

„C” Internetes
bolt
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Időigény

Utazási ktg

Választék

Döntés

Háztartásgazdálkodás

17.

Ahol pénz
folyik a falból
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A hétvégére vásárlást terveztetek, de kiderült, hogy egyikőtöknél sincs készpénz. A boltban nem fogadnak el bankkártyát, így a közeli ATM-ek közül kell
választanotok egyet.
A. A sarkon van egy automata, de nem a kártyátokat kibocsájtó banktól származik
B. Két utcával arrébb található egy másik, ami néha megeszi a kártyát.
C. 10 perc sétával érhetitek el a kártyátokat kibocsájtó bank saját automatáját

(ATM automaták használata)

Feladatok
Válasszatok egyet a három lehetőség közül, majd indokoljátok is meg döntéseteket!

12+

választási lehetőség

15 perc
10%

a döntés indoklása

a)
b)
c)

1. Írjátok le lépésről-lépésre, hogyan történik a pénzfelvétel a bank automatából, s milyen döntéseket kell meghozni ilyenkor!
lépések

mi történik, mit kell csinálni?

1.
2.
3.

Ha a gép benyelte
a kártyát:
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18.

A hálózat
csapdáiban
(biztonságos internet
használat)

14+
15 perc
10%
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Anya pár hete kapott ajándékba egy laptopot. Gyorstalpalón meg is tanulta
a számítógép kezelésének alapjait, majd lelkesen szörfözni kezdett az interneten. Aztán egyszer csak megették a számítógépét a vírusok. Annak érdekében, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő, a friss újratelepítés után
segítséget kér tőletek, hogy mit szabad és mit nem szabad tenni böngészés,
levelezés és a közösségi média használta során.

Feladatok
• Rendezzétek számára az alábbi dolgokat „Tuti”, „O.K.”, „Rizikós” és „Neee!”
kategóriákba.
• Soroljatok fel még legalább 1-1 cselekvést, ami az egyes kategóriákba tartozhat,
és írjátok ezeket az utolsó 4 üres sorba!
Tuti
Bankkártyaszámot megadni egy
látogatott webáruházban
Naprakészen frissíteni a vírusírtó
program adatbázisát
E-mail címet, mobilszámot megadni
online játék regisztrációkor
Tűzfal programot kikapcsolni,
mert folyton hibát jelez
Közösségi médiában személyes
adatokat megosztani
Ismeretlen feladótól érkező mellékletet
megnyitni
Átutalást bonyolítani a webbank
portálon keresztül
A jelszavainkat szövegfájlban tárolni
az „Asztal” könyvtárban
Ismeretlen feladótól érkező levelet
elolvasni
Internetes utalásokat feltölthető
webszámlán keresztül intézni
Nigériai milliomos özvegyével
levelezésbe elegyedni
Személyes adatainkat jelszóval védett
fájlban tárolni
Törölni az előzményeket az internetes
böngészőből
Időközönként lefuttatni egy
víruskeresést a gépen
Hekkerek által feltört szoftvereket
telepíteni a gépre
Jelszóval védeni a WiFi routert
Jelszavakat, felhasználóneveket
elmenteni a böngészőben
Chat szobában jelszót megosztani
virtuális ismerőssel
Saját tapasztalatból ismert
tevékenységek:
1)
2)
3)
4)
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Rizikós

Neee!
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19.

Nagyi megeteti
a telefonját
(mobiltelefon
egyenlegfeltöltése)

12+
15 perc
10%
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Nagyi nem egy informatikai mágus, de nagyon szeret az unokáival beszélgetni. Emiatt a mobilegyenlegét időről időre fel kell tölteni 3.000 krajcárral. Készítsetek egy útmutatót Nagyinak – olyat, amit ő is megért! – hogy hogyan
kell végrehajtani szakszerűen egy mobilfeltöltést.

Kérdések
Milyen módokon tölthetjük fel a telefonunk egyenlegét?
»» ________________________________
»» ________________________________
»» ________________________________
Írjátok le egy egyszerű megoldás lehetséges lépéseit!
Lépések
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Mi történik, mit kell csinálni?

Háztartásgazdálkodás

20.

Kártyapakli
(bankkártyák biztonságos
használata)

14+ 16+
15 perc
10%

38

Az alábbiakban olvasható fogalmak mind a bankkártyához kötődnek. Az
alább található kép egyes részeihez párosítsátok őket!
• CVV
• Kártyaszám
• Lejárat ideje
• Kártyabirtokos neve
• Kártyát kibocsátó bank
azonosítója
• Nemzetközi
kártyatársaság hologramja

1234

• Mágnes csík

123

• Chip
• Aláírási sáv

Kiegészítő feladat
Tapasztalatok szerint mikor és milyen helyzetekben célszerű illetve nem célszerű használni a bankkártya alábbi funkcióit?
Funkció

Hol használjuk
(+ indoklás)

Paypass

Bolti bankkártyás
fizetés

Internetes fizetés

Személy
azonosítás

Folyószámlahitel
felvétel

Készpénzfelvétel

Chipkártyás
fizetés
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Hol / mire ne használjuk
(+ indoklás)
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21.

Kikapcsolódás,
aminek nem
örülnénk
(közüzemi számlák)

39

Takarítás közben az ágy alól egy levél kerül elő. Kinyitod, és az előző havi
telefonszámlát találod benne, mégpedig mai feladási határidővel. Minthogy
már történ korábban hasonló, ezért félő, hogy ha nem cselekszel időben, ki
fogják kapcsolni a telefonszolgáltatást! Nincs más választás, be kell lépni az
internetbankba és azon keresztül befizetni a számlát, hogy időben megérkezzen.

Feladat
Egészítsd ki a rendelkezésedre álló adatok segítségével az online banki átutalást kezdeményező formanyomtatványt!
Átutalás összege:

14+

Kedvezményezett számlaszáma:

10 perc
10%

Kedvezményezett neve:
Átutalás közleménye
Átutalás gyakorisága:
Átutalás időpontja:

22.

Jó ebédről
szól a móka
(háztartási logisztika)

12+
30 perc
15%

Mici néni, a keresztanyád érkezik vasárnap ebédre. Ritkán tud elutazni hozzátok, mert már idős, és messze lakik, ezért szeretnétek alaposan vendégül
látni. Sajnos azonban anyunak és apunak is napok óta egy rövid határidős
munkán kell dolgoznia. Elhatározod, hogy segítesz az ebéd megtervezésében
és a hozzávalók megvásárlásában.

Feladat
• Készítsetek menütervet az ebédhez.
• Ez alapján állítsátok össze a bevásárlólistát.
• Ellenőrizzétek, hogy a tervezett kiadás biztosan belefér-e a családi költségvetésbe!
Tétel
Előétel
Leves
Főétel
Desszert
Italok
Mosogatószer
Dekorációk
Kávé, egyebek ...
Egyéb

ÖSSZESEN
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Költségkeret
(„lehetőségeink”)

Mi mibe kerülne?
(„vágyaink”)

40

Munkaerőpiaci ismeretek

23.

Felfedezzük
a munkaerőpiacot
(álláslehetőségek felkutatása)

16+
20 perc
15%

A régiótok gazdasága egy ideje nehézségekkel küzd, emiatt létszámleépítések várhatóak a környékbeli vállalatoknál. Félő, hogy több családtagotok állása is veszélybe kerülhet. Hogy a kockázatot csökkentsétek, szeretnétek alternatív álláslehetőségeket keresni
a számukra, hogy legyen hová fordulni, ha tényleg elbocsátásokra kerülne sor. Hogyan
intéznétek ezt a folyamatot? Válasszátok ki a családtagot, akinek segíteni szeretnétek,
és vezessétek be a teendőket az alábbi táblázatba.

Segítő kérdések
• Kiket értesítenél az ismeretségi körödből erről a helyzetről, és kiket nem?
• Milyen forrásokból értesülhetnek az érdeklődők az új álláslehetőségekről?
• Milyen dokumentumokat, mellékleteket célszerű előkészíteni ahhoz, hogy meg tudjunk egy ígéretes állást pályázni?
• Milyen térítéses illetve ingyenes (vagy államilag támogatott) szolgáltatásokat tud
igénybe venni egy álláskereső?
• Hogyan szerveznéd egy álláskereső ember napját, illetve hetét?
Teendő
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Leírás

Munkaerőpiaci ismeretek

24.

A jó bornak
is kell cégér
(munkaerőpiaci ismeretek –
önéletrajz készítése)
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Családotok egyik tagja lapozgatás közben megpillantja álmai álláshirdetését
a Regionális Üzleti Krónikában. A szóban forgó állás nagyon jól illeszkedne
az illető karrier terveibe, és anyagilag is előrelépést jelentene. A család elhatározza, hogy egy emberként segít a családtagnak megpályázni az állást.
Ehhez először önéletrajzot kell készítenetek.

A feladathoz válasszátok ki
• az egyik (felnőtt) családtagot, valamint
• az alábbi munkakörök egyikét,
• és készítsétek el az önéletrajzot a mellékelt Europass önéletrajzminta segítségével.

16+
40 perc
20%

targoncaszerelő

beszerzési munkatárs

menedzserasszisztens

iskola igazgató helyettes

szakgyógyszerész

újságíró a Kutya Magazinnál

zenekari menedzser

külkereskedelmi levelező

CNC esztergályos

kiadványszerkesztő

postai kézbesítő

traktorvezető

építőmérnök

kórusvezető

hivatásos katona

személyi edző

műkörmös

nyomdász

adóellenőr

benzinkutas

szakács

látványpék

idegenvezető

fizika szakfelügyelő

kamionsofőr

lóápoló

esztergályos

Kiegészítő információk
Álláskeresőként az első és legfontosabb belépőkártya az állásinterjúra az önéletrajz. Ez
foglalja össze tudásodat, tapasztalataidat, általános képet nyújt rólad. A feladatotok
egy önéletrajz elkészítése a megadott minta alapján. Ha egyes kérdéseknél úgy találjátok, hogy az illetőnek egy-egy fontos tapasztalata még hiányzik, abban az esetben
bátran hagyatkozzatok saját terveitekre, álmaitokra, s töltsétek ki azok alapján!

Segítő szempontok
• Ha ti lennétek a tulajdonosa illetve vezetője az állást meghirdető szervezetnek,
akkor mely tulajdonságokat és szakmai tapasztalatokat látnátok szívesen az önéletrajzban?
»» Ezek közül mik azok a tulajdonságok, amelyekkel az általatok kiválasztott családtag is rendelkezik a családleírás és a névjegykártyája alapján?
»» Milyen lényeges szakmai tapasztalatot tudtok felsorakoztatni az önéletrajzban a
családtagotok mellett?
• Elemezzétek közösen az elkészült önéletrajzot, hogy az alapján ti felvennétek-e a
jelöltet. Melyek az önéletrajz erős és gyenge pontjai? Tudnátok-e a gyengeségeket
orvosolni?
• Megfelel-e szerintetek az önéletrajz az alábbi kritériumoknak?
»» tömör és lényegre törő, a megpályázni kívánt állásra szabott, becsületes, van
benne személyes utalás, került mellé fénykép, jól strukturált, könnyen befogadható, pontos a helyesírása, minden elérhetőség rajta van, nem esik szét nyomtatásnál a formázása, felsorolja a fontosabb személyes teljesítményeket, elismeréseket.
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Europass önéletrajz minta 1/5

Útmutató az Europass Önéletrajz-sablon kitöltéséhez
Minden az önéletrajzban megjelenő címsor/rovat opcionális. Kérjük, minden olyan rovatot töröljön ki, amelyet üresen hagy.
SZEMÉLYI ADATOK

Adja meg vezetéknevét és utónevét

Ha egynél több keresztneve van, akkor azt adja meg első helyen, amit a leggyakrabban használ.
Példa:

Kovács János

Csak akkor töltsön fel
fényképet, ha kötelező.

Adja meg a lakcímét: ország, irányítószám, város, utca, házszám
Azt a postacímét válassza, amelyiken a leggyorsabban el lehet érni. Példa:
Magyarország, 1053 Budapest, Minta u. 10.
Adja meg telefonszámát
Adja meg mobilszámát
Azt a számot válassza, amelyiken a leggyorsabban el lehet érni. Ez általában a mobiltelefon.
Példa:
+36 60 563 4875
Különítse el a számjegyeket a nemzeti megállapodásnak megfelelően, hogy biztosítsa
telefonszáma olvashatóságát.
Például: +<országkód> <területi kód> <helyi szám>
Adja meg e-mail címét
Azt az e-mail címét válassza, amelyiken a leggyorsabban el lehet érni, ez lehetőleg a személyes
e-mail címe legyen. Kerülje a kitalált vagy vicces címeket. Példa:
kovacs.janos@hotmail.com
Adja meg honlapja elérhetőségét
Győződjön meg arról, hogy az oldal releváns a kívánt pozícióhoz, és nem hátráltatja a
jelentkezését. Példa:
www.pelda.hu
Adja meg az azonnali üzenetküldő szolgáltatásának típusát / Adja meg a fenti alkalmazásban
használt azonosítóját
Győződjön meg arról, hogy ez releváns a kívánt pozícióhoz, és nem hátráltatja a
jelentkezését. Példa:
Skype: kovacs.janos
Neme Adja meg nemét | Születési dátum nn/hh/éééé | Állampolgárság Tüntesse fel állampolgárságát
Csak akkor töltse ki, ha kötelező. Ellenőrizze az adott országra vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogi
rendelkezéseket az olyan adatokat illetően, mint a nem, a kor, az állampolgárság, stb. megjelenése az
önéletrajzban. Példa:
Neme Férfi | Születési dátum 01/04/1973 | Állampolgárság Magyar

BETÖLTENI KÍVÁNT
MUNKAKÖR
POZÍCIÓ/BEOSZTÁS
KERESETT MUNKAKÖR
MEGPÁLYÁZNI KÍVÁNT
TANULMÁNYOK
MOTTÓ
Törölje ki az ön számára nem
szükséges címsort.

Írja be a betölteni kívánt munkakört / pozíciót / keresett munkakört /
megpályázni kívánt tanulmányokat / mottó
Ez a rovat a jelentkezési szándékának egy gyors áttekintését teszi lehetővé. Törölje a nem megfelelő
címsorokat a bal oldali oszlopból. Példa:
BETÖLTENI KÍVÁNT MUNKAKÖR

Humán Erőforrás Asszisztens (ref. 562/2013)
POZÍCIÓ/BEOSZTÁS

Autófestő

KERESETT MUNKAKÖR

Vevőszolgálati munkatárs vagy irodai munkatárs
MEGPÁLYÁZNI KÍVÁNT TANULMÁNYOK

Alkalmazott közgazdaságtan posztgraduális képzés
MOTTÓ

Friss diplomás erős kommunikációs és szervezési készséggel, amiket az
ápolói munkája során szerzett, most keresi a lehetőséget, hogy HR
területre váltson gyakornoki programok összekötőjeként
Akkor használja a „Mottó” részt, ha pontosan tudja, milyen munkára akar jelentkezni. Inkább az
állással kapcsolatos fő erősségeire és eredményeire koncentráljon, ne a korábbi feladataira. Néhány
mondat elég (max. 50 szó). Kerülje az általános megállapításokat, mint „Kihívásokkal teli lehetőséget
keresek”.
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Europass önéletrajz minta 2/5

Útmutató az Europass Önéletrajz-sablon kitöltéséhez
SZAKMAI TAPASZTALAT
•
•
•

•

Adja meg az időtartamot (-tól, -ig)
Példa:
2007 szeptemberétől – jelenleg is

Arra a munkatapasztalatára koncentráljon, ami a legrelevánsabb a jelentkezéséhez.
Szakmai tapasztalatait egyesével, külön-külön mutassa be, a legutóbbival kezdve, fordított
időrendi sorrendben.
Ha kevés munkatapasztalattal rendelkezik:
o írja le tanulmányait és képzéseit először;
o említse meg az önkéntes vagy szakmai gyakorlati pozícióit, amelyek növelik a kézzel fogható
munkatapasztalatait.
Ha egy olyan beosztásra jelentkezik, amelyhez kapcsolódóan nincsenek korábbi tapasztalatai,
akkor hangsúlyozzon ki olyan készségeket, amelyeket a korábbi munkája során szerzett, de
relevánsak a betölteni kívánt pozíció tekintetében. Például, ha egy menedzseri beosztásra
jelentkezik, de még sosem dolgozott menedzserként, akkor hangsúlyozza ki, hogy a korábbi
pozíciója lényeges felelősséggel és döntéshozási kötelezettséggel járt (delegálás, koordinálás, a
csapat képzése stb.)

Tüntesse fel foglalkozását vagy pozícióját
Példák:

Karbantartási technikus / Recepciós / Önkéntes Jégkorong Edző
Adja meg a munkáltatója nevét és székhelyét (ha szükséges, adja meg teljes címét és honlapját)
Példa:
Minta Kft., Magyarország, 1062 Budapest, Minta utca 16.
Csak akkor jelezze a telefonszámot, fax, e-mail vagy internet címet, ha az szükséges. Példa:
Tel.: +36 56 600 61 53 - E-mail: info@mintakft.hu - http://www.mintakft.com
▪ Tüntesse fel főbb tevékenységeit és feladatköreit
Példák:
▪ Számítógépek karbantartása
▪ Kapcsolat a szállítókkal
▪ Egy ifjúsági jégkorong csapat edzése (10 óra/hét)
Ha szükséges, határozza meg a munkával kapcsolatos eredményeit számokkal (a feladat a
munkaidő százalékában megadva, eredmények stb.).
Tevékenység típusa vagy ágazat Töltse ki a tevékenység típusának vagy ágazatának megadásával
Csak akkor töltse ki, ha szükséges. Példák:
Tevékenység típusa vagy ágazat Szállítmányozás és logisztika / Vizsgálat / Motorkerékpár
alkatrészek gyártása

TANULMÁNYOK
Adja meg az időtartamot (-tól -ig)
Példa:
2004 szeptemberétől – 2007
júniusáig

Minden egyes képzést külön tüntessen fel. A legutóbbival kezdje.

Írja be a megszerzett képesítést
Példa:

Pék

Kerülje a kevésbé ismert rövidítések használatát

Adja meg a képzés
Európai Képesítési
Keretrendszer
szerinti besorolását,
ha van ilyen
Példa:
EKKR 4-es szint

Adja meg az oktatási/képzési intézmény nevét és székhelyét (amennyiben szükséges, adja meg az
országot is)
Példa:
Szakképző Intézet, Budapest

Útmutató az Europass Önéletrajz-sablon kitöltéséhez - http://europass.cedefop.europa.eu - © Európai Unió, 2002-2013
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Europass önéletrajz minta 3/5

Útmutató az Europass Önéletrajz-sablon kitöltéséhez
Sorolja fel a főbb tantárgyakat vagy az elsajátított készségeket
Példák:
Általános
▪ Angol, Matematika, Spanyol
▪ Testnevelés
Szakmai
▪ szakmai technikák (kenyér készítése, kenyérkülönlegességek, torták és sütemények)
▪ az ételhez és a felszereléshez kapcsolódó alkalmazott kémia (mikrobiológia, biokémia, higiénia)
▪ szakmai technológia (alapelvek, higiénia és biztonság)
▪ üzleti és gazdasági ismeretek, jogi és szociológiai összefüggés.
Azokra a szakmai készségekre koncentráljon, amelyek előnyt jelenthetnek, ha kinevezik.

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve

Törölje az üresen hagyott rovatokat.
Írja be az anyanyelvét
Példa:
Magyar
Nem érdemes magasabb szintet megadnia, hiszen azt ellenőrizhetnek a felvételi elbeszélgetés során!

Más nyelvek

Írjon be egy nyelvet
Példa:
Spanyol

Írjon be egy nyelvet
Példa:
Francia

SZÖVEGÉRTÉS

BESZÉD

ÍRÁS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

Példa:
C1

Példa:
C1

Példa:
B2

Példa:
B2

Példa:
B1

Adja meg nyelvvizsga-bizonyítványának nevét. Írja be a szintet is, ha ismert.
Példa:
Certificado de Español: Lengua y Uso
Példa:
B2

Példa:
B2

Példa:
B1

Példa:
B1

Példa:
A2

Adja meg nyelvvizsga-bizonyítványának nevét. Írja be a szintet is, ha ismert
Példa:
Diplôme d'études en langue française (DELF) B1
Szintek: A1/2: Alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2 Mesterfokú felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Amikor megadja a személyes készségeit:
• Használjon egyszerű szavakat és világos, egyértelmű nyelvezetet.
• Kerülje az olyan zsargonokat és közhelyeket, amik tartalmukkal nem bizonyítják a meglévő
készségeit (pl. Csapatjátékos vagyok).
• Legyen rövid: áldozzon időt arra, hogy kiszűrje mely készségek fontosak a betölteni kívánt
pozícióhoz.
• Különítse el, hogy hol szerezte a készségeit (képzés, munka, szeminárium, önkéntes munka vagy
szabadidős tevékenységek során, stb.).
Kommunikációs készségek

Ismertesse kommunikációs készségeit. Részletezze, hol sajátította el őket.
Példák:
▪ jó kommunikációs készség, amelyet értékesítési munkám során szereztem
▪ a gyerekekkel való kitűnő kapcsolatteremtő készség, amelyet önkéntes jégkorong edzőként
sajátítottam el

Útmutató az Europass Önéletrajz-sablon kitöltéséhez - http://europass.cedefop.europa.eu - © Európai Unió, 2002-2013
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Europass önéletrajz minta 4/5

Útmutató az Europass Önéletrajz-sablon kitöltéséhez
Szervezési/vezetői készségek

Munkával kapcsolatos készségek

Ismertesse szervezési/vezetői készségeit. Részletezze, hol sajátította el őket.
Példák:
▪ vezetői készség (jelenleg egy 10 emberből álló csapatért felelek)
▪ jó szervezési készség, amelyet a Történelmek Barátai egyesület vezetőjeként szereztem, ahol a
konferenciákra az előadók felkéréséért és az események népszerűsítéséért voltam felelős
▪ jó csapat-vezetői készség, amit önkéntes jégkorong edzőként szereztem
Ismertesse a munka szempontjából fontos további készségeit, amelyeket még nem említett korábban.
Részletezze, hogy hol sajátította el őket.
Példák:
▪ tapasztalat a minőségellenőrzési folyamatok terén (jelenleg a minőségellenőrzésért felelek)
▪ tanácsadói készség (rangidős ápolóként én voltam felelős az új ápolók képzéséért és
bevezetéséért)

Útmutató az Europass Önéletrajz-sablon kitöltéséhez - http://europass.cedefop.europa.eu - © Európai Unió, 2002-2013
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Europass önéletrajz minta 5/5

Útmutató az Europass Önéletrajz-sablon kitöltéséhez
Számítógép-felhasználói
készségek

Egyéb készségek

Járművezetői engedély(ek)

Ismertesse számítógép-felhasználói készségeit. Részletezze, hol sajátította el őket.
Példák:
▪ az office programok ismerete (szövegszerkesztő, táblázatkezelés, prezentáció-készítő szoftver)
▪ képszerkesztő szoftver ismerete, amit amatőr fotósként sajátítottam el
Ismertesse egyéb releváns készségeit.
Csak akkor használja ezt a rovatot, ha ezek a készségei segítséget nyújtanak a jelentkezéséhez, és
még nem említette őket. Részletezze, hol sajátította el őket. Példa:
▪ elsősegély: elsősegély-nyújtási igazolás, amit a búvárképesítésem részeként szereztem
Ha csak megemlíti a személyes érdeklődését, mint az olvasást, sétálást, moziba járást stb., az nem
nyújt segítséget a jelentkezéséhez. Épp ellenkezőleg, írjon példákat olyan elvállalt tevékenységekről,
amelyek azt sugallhatják, hogy Ön egy társaságkedvelő, proaktív személyiség, aki szeret másoknak
segíteni:
▪ olvasás: szenvedélyes olvasó vagyok, hetente kétszer segítek fiatalabb diákoknak az olvasási
nehézségeik leküzdésében
▪ hegymászás: tapasztalt hegymászó, a helyi természetjáró és hegymászó club aktív tagja vagyok
Ismertesse a járművezetői engedélyének kategóriáját/kategóriáit.
Például:
▪B

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Publikációk
Prezentációk
Kutatások/projektek
Konferenciák
Képzések
Díjak és kitüntetések
Tagságok
Referenciák

Sorolja fel fontosabb publikációit, prezentációit, kutatásait/projektjeit, konferenciákat, képzéseket, díjait
és kitüntetéseit, tagságait, referenciáit
Törölje a bal oszlopban lévő rovatokat, ha nem szükségesek. Példák:
Publikációk
▪ Hogyan írjunk sikeres önéletrajzot, Europass Kiadó,Budapest, 2012.
Ott, ahol odaillik, készítsen egy rövid leírást; jelölje meg a különböző típusú dokumentumokat (cikk,
riport, prezentáció, stb.).
Projekt
▪ A bajai új közkönyvtár főépítésze: tervezés, tendereztetés, a kivitelezés felügyelete (2008-2012).
Tagság
▪ Az Egyetemi Film-készítő Társaság tagja
Referenciák
Ha az álláshirdetés kifejezetten nem kér referenciát, írja a következőt: „Igény esetén referencia
kapható.”

MELLÉKLETEK
Sorolja fel az önéletrajzhoz csatolt dokumentumok listáját. (diplomák és egyéb végzettséget igazoló
dokumentumok másolata, munkaviszonyról vagy munkavégzésről szóló igazolás, publikációk vagy
kutatások).
Példák:
▪ Mérnöki diploma másolata
▪ Europass Nyelvi Útlevél
▪ Munkaviszony igazolás (Minta Kft.)
Csak olyan dokumentumokat csatoljon, amelyek megfelelőek a pozícióhoz.
Ne csatoljon hosszú dokumentumokat, mint pl. egy publikáció; jobb megoldás az, ha készít egy
hiperlinkkel ellátott listát ezekről a dokumentumokról a „Kiegészítő Információk” résznél.
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25.

„Már kisgyerek
koromban
űrhajós…”
(motivációs levél készítése)

47

Anna, a cukrászsegéd nagyon jóban van a családotokkal, minden vasárnap
tőle vásároltok süteményt. Szeretne megpályázni egy állást egy ötcsillagos
étteremben a közeli városban. Szakmailag alkalmasnak érzi magát, de
a jelentkezési feltételek között említik, hogy készítsen motivációs levelet.
Sajnos erről a dologról Anna még nem hallott sosem, ezért hozzátok fordul
segítségért.

Feladat
• Készítsetek egy motivációs levelet Annának az alábbiakban megadott paraméterek
segítségével!

16+

Háttérinformációk
30 perc
10%

Az önéletrajz mellett a motivációs levél egy másik lehetőség a kezedben, hogy meggyőzd leendő munkáltatóidat arról, te vagy a megfelelő személy az adott munka betöltésére. Olyan dolgokat is bele lehet írni, amik a feszes önéletrajz műfajba nem férnek
bele, de pozitív színben tüntethetik fel a jelöltet a leendő munkaadó számára. Ami a
levélbe kerülhet például:
• Milyen szakmai vagy személyes tulajdonságai vannak Annának, amitől biztosan jó
befektetés felvenni őt az adott munkakörbe?
• Miért pont ezt az állást pályázta meg Anna? Mik a motivációi?
• A levél esetében alapkövetelmény a rendezett formátum, pl. a megszólítás, elköszönés, üzleties udvariassági fordulatok.
• A levélben meg kell találni az egyensúlyt a rendezettség és a figyelemfelkeltés között – legyen benne valami érdekes, amitől kitűnik a többi közül, de nem ijeszti el a
leendő munkaadót túlzott formabontással.
• Érdemes beleírni a korábban elért fontosabb személyes sikereket, amik igazolhatják,
hogy jó választás lesz a jelölt.
• A levél terjedelme nagyjából fél A/4 oldal legyen.

Emlékeztetőül Anna néhány adata
(egészítsétek ki saját elképzeléseitek, realitásérzéketek alapján a profilját):
•
•
•
•

Adony Anna, 22 éves kisvárosi segédcukrász
érettségi után 2 éves OKJ cukrász képzést végzett
1 éve dolgozik a Habcsók cukrászdában
előtte egy három csillagos hotel éttermében szerzett szakmai tapasztalatokat

Családi Kasszasikerek – Gazdasági és pénzügyi öngondoskodás program
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26.

„Szeret,
nem szeret…”
(helytállás az állásinterjún)

16+
20 perc
15%

48

Margit szomszéd sokáig hiába keresett munkát, de most úgy tűnik, rámosolygott a szerencse – állásinterjúra hivatalos! Elhatározzátok, hogy segítetek neki felkészülni a megmérettetésre, mégpedig úgy, hogy eljátsszátok
vele a szituációt. Így remélhetőleg magabiztosabban fog majd szerepelni az
éles helyzetben.

Feladat
• Osszátok fel csoportotokat két részre, munkáltatókra és azokra, akik Margit szerepét játsszák majd. Egyeztessétek hogy milyen típusú céghez milyen pozícióra jelentkezik majd az Margit. A felkészülésre mindenki 7 percet kap.
• A munkáltatók állítsanak össze egy interjúhoz való kérdéssort, a munkavállaló pedig egy szakmai életrajz vázlatát készítsék elő. Ezután a munkáltatók vezessék le
az interjút, az álláskeresők pedig igyekezzenek segíteni a lehető legjobb válaszok
adásában!

Ötletek az interjúhoz:
1. Önéletrajz bemutatása
2. Motivációk az adott munkakör betöltésére
3. Fontos, lényeges munkatapasztalatok
4. Munkakörnyezet – mi felelne meg leginkább?
5. Munka módja: egyéni, vagy csapatmunka?
6. Bérezés, juttatások
7. Karrierlehetőség
8. __________________________________
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27.

Gyakorlott
gyakornok
(munkavállalás gyakornoki
státuszban)

16+
20 perc
10%

49

Unokatestvéretek, Vendel ajánlatot kapott egy cégtől, hogy gyakornokként
kezdhetne dolgozni náluk. A következő oldalon találjátok a gyakornoki pozíció konkrét leírását.

Kérdések
• Mit kereshet Vendel egy gyakornoki pozícióban, milyen lehetőségeket képzelnétek
el a számára?
• Mi az, amit egyáltalán nem szeretnétek megtapasztalni, ha nektek kellene ilyen
munkát ellátnotok?
• Vállalnátok-e Vendel helyében ezt a munkát?
• A leírás alapján mi minden szükséges ahhoz, hogy valaki jó gyakornok legyen?

Háttérinformációk
A szakmai tapasztalat bővítését, és sokszor a későbbi állás megszerzését biztosítja a
gyakornoki pozíció. Bizonyos idejű gyakornoki munkát gyakran várnak el a felsőoktatási intézményekben illetve a felnőttképzésben. A gyakornokok többnyire hallgatói
munkaszerződéssel dolgoznak, általában a versenyképes fizetés tört részét kapják a
munkájukért, nem jogosultak a munkaviszonyuk alapján a közegészségügyi ellátásra (hallgatóként igen!), viszont ha beválnak, jó eséllyel pályáznak pozíciókra annál a
vállalatnál, ahol gyakornoki idejüket töltötték, és egy komolyabb vállalat neve igen jól
mutat a szakmai önéletrajzban is.
A gyakornoki pozíció várható előnyei

A gyakornoki pozíció lehetséges veszélyei,
hátrányai

A jó gyakornok jellemzői:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Melléklet:
Munkakör: egészségügyi szakgyakornok
Munkaviszony: részmunkaidős, határozott idejű
Felettes: mentőállomás vezető

A munkaadóról
•
•
•
•

Napi átlag 30 esethez riasztott mentőállomás.
Kulturált, de feszített munkakörülmények.
Rutinos, nagy tudású stáb.
Lehetőség terepgyakorlat megszerzésére.

Munkaköri leírás
A gyakornok feladatai közé tartozik az
•
•
•
•

esetek dokumentációjának előkészítése
járműfelszerelés ellenőrzése, utántöltése
betegszállításban való részvétel
asszisztensi munka betegellátás során

Elvárások
•
•
•
•
•

tanulói jogviszony felsőoktatási képzési helyen
egészségügyi alapvizsga
számítógépes ismeretek
szakmai angol tudás
munkabírás, szakmai alázat

Kompenzáció
• 6 hónapos szakmai tapasztalatszerzés az állomáson
• a törvényben előírt gyakornoki kompenzációs csomag

Mukavégzés helye
Főváros XXX. ker. Mentőállomás

Jelentkezési határidő
folyó év május 22. – 24:00-ig

Jelentkezés
Fényképes önéletrajzzal, tanári ajánlólevéllel és motivációs levéllel a gyakornok[kukac]mento30.hu email címre
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Vállalkozási modul

28.

Egy jó ötlet
aranyat ér
(kreativitás, piaci igények
ismerete)

A piac világában ezernyi dolog csábít minket arra, hogy vásároljunk, hogy
szükségleteinket kielégítsük. Mégis kevés az az új ötlet, ami tartósan, hosszú
távon és valódi szükségletet kielégítve meghonosodik. Tegyétek próbára magatokat!
Egy vállalkozás indítása során az első szempont egy olyan terméket találni, amire szükség van, piacképes, ám még nincs belőle, vagy ha már csinálják, még ne legyen telített
a piac. Gyűjtsetek ötleteket és a megadott területekhez találjatok minimum két olyan
terméket, szolgáltatást, amire igényetek lenne, de ismereteitek szerint még nem található meg a hazai piacon.
Csoportotok ötleteit mutassátok meg egy másik csoportnak és kérjetek értékelést, mi
az amit szívesen látnának, hogyan értékelik az ötleteket?

14+
15+5 perc
10%

ötletek

értékelés
(1-5), ahol
5 a legjobb

Élelmiszerek:
Drogéria:
Számítógép:
Internet:
Háztartás:

29.

Egy vállalkozás
selfy-je
(vizuális arculat)

Sportszereken, élelmiszereken, telefonokon, nyomtatókon megannyi
cég logója. Belopakodnak életünkbe, emlékezetünkben. Hogyan teszik?
Próbáljátok ki!
Új internetes utazásszervező portált hoztatok létre barátaitokkal, azonban vállalkozásotoknak még nincs logója.
Tervezzetek olyan logót, ami szerintetek a legkönnyebben megjegyezhető és mégis
csak a ti portálotokra jellemző! Szempontok: egyszerű, eredeti, kifejező, a turizmussal
összefüggő legyen!

Mutassátok be a logót!

14+

Közönségszavazással (5%) és tanári „szakmai” értékeléssel (5%) összesen 10% többletbevétel érhető el.

15+5 perc
10%
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30.

Az
ellenálhatatlan
(a marketing alapjai)

14+

52

Mi az a varázsszó, ami rávesz valakit, hogy kinyissa pénztárcáját, hogy kipróbáljon egy új terméket? Tegyétek próbára magatokat a következő helyzetben:
Új, különleges, inkább a jómódú férfiaknak kínált parfümöt értékesítetek az országban,
azonban üzleteteknek még nincs nagy híre. Írjatok össze legalább 5 ötletet, amivel a
vevők számára sikeresen tudjátok reklámozni a parfümöt, majd ezek alapján készítsetek reklámüzenetet egy kiválasztott reklámhordozóra (rádió, újsághirdetés, szórólap,
óriásplakát)!

ötletek

amivel reklámozni tudjuk a parfümöt

20+15 perc
20%
A reklámüzenet: __________________________________________________________
A kiválasztott reklámhordozó: _______________________________________________

31.

Az értékes
értékesítő
(munkatársak kiválasztása)

Ha megvan a termék, megvan a reklámüzenet, „már csak” el kell adni a terméket.
Feltaláltátok az örökmozgót, ami működés közben áramot termel, emellett automatikusan meggyógyítja, illetve igény szerint kezelésenként tetszőleges számú évvel megfiatalítja a 2 méteres körzetben állókat. Félő, hogy a versenytársaitok hasonló áttörés
előtt állnak, ezért szeretnétek mielőbb magatokénak tudni a piac minél nagyobb részét. Elhatározzátok, hogy felvesztek egy alkalmazottat, aki eladja terméketeket, ezért
álláshirdetést írtok. Néhány mondatban írjátok le a számotokra legmegfelelőbb munkatársat! Mik a legfontosabb képességei?
Mit kell tudnia az értékesítőnek?

14+
15+5 perc
10%
5+5 perc

Álláshirdetés:
Keressük…...
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32.

Ki legyen a főnök?
(vezetői készségek)

Vajon mi múlik egy vezetőn? Minden, vagy semmi? Vajon neki köszönhető
a siker?
Osztályotok egy iskolai jégpályát szervez, szeretnétek jól üzemeltetni és elismerést szerezni az iskolában mind a diákok, mind a tanárok között. Azon gondolkodtok, ki képes
az egészet jól átfogni, irányítani? Kit választanátok? Milyen tulajdonságokat tartotok
fontosnak? Soroljatok fel legalább öt tulajdonságot, ami a szervezésre alkalmassá teszi
a jelöltet, és írjátok mellé, hogy adott tulajdonság miért hasznos!
Milyen legyen a jégpálya főszervezője?

12+
25 perc

53

pl.: higgadt

Miért?
nehéz helyzetben sem veszti el a fejét,
képes úrrá lenni a nehézségeken

15%
10 perc

Az iskolai udvar felét lefoglalhatjátok. Szükség esetén a közelben áramforrás és víz is
van. Milyen eszközökre lesz szükség a jégpálya megszervezéséhez? Soroljatok fel legalább tizenöt elemet!
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33.

Káosz vagy rend?
(munkafolyamatok
koordinációja)

54

Nagy megtiszteltetés és nagy kihívás számotokra, hogy osztályotokat kérik
fel, hogy egy iskolai rendezvényen, ahol várhatóan 300 vendég vesz részt,
büfét üzemeltessetek. Készítsetek feladattervet az osztálybüfé megszervezéséhez! Osszátok lépésekre a szervezést: mi mindent kell beszerezni, megtervezni, kivitelezni? Melyik feladathoz hány főre van szükségetek? Ha felnőtt
segítő kell, azt is jelezzétek! Legalább 8 lépést írjatok fel!
Feladatok a szervezésben

A feladat munkaerőigénye

1.
2.

14+

3.

15 perc

4.
5.

15%

6.

15 perc

8.

34.

Ahány nyelv,
annyi ember...
És mennyi pénz?

7.

Tizenhét éves vagy: bolgárul, magyarul és franciául beszélsz, ugyanis édesapád bolgár, édesanyád magyar származású, és a gimnáziumban franciául
tanulsz. Nyelvismeretedet könnyen hasznosíthatod, és kereshetsz vele egy
kis zsebpénzt. Gyűjtsetek ötleteket: a nyelvtudást hogy hasznosítanátok?
Legalább öt lehetőséget írjatok!
A nyelvtudás
hasznosítása

(speciális készségek
kamatoztatása)

14+
10 perc
5%

35.

Adogatásgyűjtés
(forrásteremtés)

12+

A nyár nagyon jól sikerült, kialakult egy baráti köröd, akikkel nyáron összeszokott csapattá váltatok. Strandröplabda, strandfoci, tollas, minden, ami
mozgás kipróbáltátok, megszerveztétek.
Elhatároztátok, hogy iskola időben sem hagyjátok abba a sportot, egy szabadidős
sportszakkört akartok indítani, de az iskolának nincs pénze arra, hogy megvegye hozzá
a felszerelést (frizbik, célbadobó oszlop, labdák, háló stb). Elhatározzátok, hogy ti magatok szerzitek meg a szükséges összeget. Milyen forrásokból tudnátok anyagi eszközökre szert tenni? Mi kell ahhoz, hogy meg is kapjátok őket? Írjatok legalább 5 ötletet!
Cél: a sportszakkör beindítása

15 perc

Hogyan szerzünk rá pénzt?

10%
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36.

Olcsó húsnak ne
te idd meg a levét
(fogyasztói érdekvédelem)

55

Nem vagytok elégedettek az iskola büféjében árult termékek választékával,
minőségével, és főképp az ehhez képest alkalmazott árakkal. Elhatározzátok,
hogy orvosoljátok a helyzetet.

Kérdések
• Kikhez fordulhattok segítségért?
• Mit tehettek ti magatok annak érdekében, hogy a helyzet változzon?
• Írjatok öt érvet, ami célotok mellett szól!

14+
15 perc
10%
10 perc
Tettek:

37.

Az üzletben nincs
barátság!
Vagy mégis van?
(érdekérvényesítés)

12+
15 perc

Képzeljétek el, hogy egykori osztálytársakkal megvalósítottátok nagy álmotokat, településeteken pékséget hoztatok létre. A vállalkozásban rajtatok
kívül egy fő van még, aki a barátotok és a munkatársatok egyszerre. A elmúlt
egy hónapban viszont eltűnt, nem tudtok róla semmit és ebből következik,
hogy a munkából sem vette ki a részét. Egy papírlapon írjátok le a folyamatot, hogy mit tennétek.
•
•
•
•

Hogy keresnétek meg?
Mit tennétek, ha nem találjátok meg?
Mit kérdeznétek, ha megtalálnátok?
Mit tesztek, ha választ ad eltűnésére
és elnézést kér? Visszaveszitek a vállalkozásba?
• Mit tesztek, ha nem ad magyarázatot?

10%
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Állampolgári ismeretek

38.

Fedél nélkül

Hideg karácsonyi éjszakán a családdal hazafelé sétáltok. A közeli templom
lépcsőjének egyik sarkában egy hajléktalan ember húzza meg magát. A család tanakodni kezd, hogy tudnátok-e (illetve szeretnétek-e) segíteni neki
valamivel. Játsszátok el a beszélgetést, és írjatok egy listát, hogy milyen ötletek, szempontok merültek fel!

(társadalmi szolidaritás)

14+
20 perc
10%
10 perc

Segítő kérdések:
•
•
•
•
•
•
•
•

Milyen okok vezethetnek ahhoz, hogy valakiből hajléktalan válik?
Ki(k)nek a feladata, hogy ellássa a fedél nélkül maradókat?
Mennyiben érzitek saját felelősségeteknek, hogy segítsetek egy hajléktalant?
Milyen problémákkal, veszélyekkel kell szembesülnie egy hajléktalan embernek az
utcán?
Mi segíthet kilábalni valakinek a hajléktalanságból?
A különféle támogatási módok közül melyiknek mi az előnye, illetve hátránya?
Lehet-e hatástalan, vagy esetleg okozhat-e bajt egy jó szándékú, de nem eléggé
átgondolt segítség?
Milyen lehet egy adott típusú segítség rövid- illetve hosszú távú hatása?
Ötletek
a hajléktalanok
megsegítésére
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39.

A pénznek
nincs illata
(kereskedelem jogi és adózási
háttere)

16+
25 perc
15%
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Tivadar, a benzinkutas arról számol be, hogy nagy mennyiségben sikerült
márkás parfümöt szereznie a bolhapiacon, a szokványos kiskereskedelmi
árnál jóval olcsóbban, külföldi árusoktól. A termékeket – magánszemélyként
– jelentős haszonnal terjeszti az ismeretségi körében. Mik a sajátosságai, illetve kockázatai az ilyesfajta „kereskedelemnek”? Soroljatok fel minél több
szempontot!

Segítő kérdések
• Mi lehet az oka annak, hogy a parfümök a szokásos kiskereskedelmi árnál jelentősen olcsóbban jutottak el Tivadarhoz?
• Mi lehet az eredete az említett termékeknek?
• Ár/minőség tekintetében a vevők vajon a bolti kereskedőnél vagy Tivadarnál járnak
jobban?
• Tivadar vajon jogszerűen terjeszti a parfümöt ismeretségi körében? A hatóságok
szerintetek mennyire támogatják ezt az üzleti modellt?
»» rendőrség, adó- és vámhivatal, fogyasztóvédelem, ...
Előny

Tivadar

Vásárlók

Államkassza

Hatóságok
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40.

Osztálykirán’
dúlás
(projekt tervezés
és menedzsment)

14+
45 perc
25%

Kérdések
• Tervezzétek meg az osztálykirándulás programját és
költségvetését minél részletesebben és reálisabban!
»» Egy átlagos magyar kisgimnazista osztályt vegyetek alapul (13-15 éves
korosztály). Az osztálylétszám 30 fő, a kirándulás
4 napos (ld. lentebbi
programtáblázat).

Segítő kérdések
• Tudjátok, hogy komoly
eltérések vannak az osztálytársak anyagi lehetőségeit
illetően – hogyan tudjátok
tompítani ezeket a különbségeket a program összeállítása és a kirándulás finanszírozása során?
»» Hogyan határozzátok
meg, hogy milyen aktivitások kerüljenek a
programba? Milyen módon döntitek el, hogy a
felmerült ötletek közül mi
kerüljön a végleges programba és mi nem?
• Milyen bevételi és kiadási
tételek szerepelnek a tervezett költségvetésben?

58

A tavasz közeledtével az osztály közösen kezdi szervezni az osztálykirándulást. Egyesekben felmerül, hogy akár a határon túlra is kirándulhatnátok,
mások inkább az iskola környékén maradnának. Találjátok meg a közös nevezőt!
Osztálytársak által javasolt programelemek – válasszátok ki a 7 legfontosabbat!
(az üres cellákba is írhattok)
múzeumlátogatás

esti DISCO

sétahajókázás

quad túra

félmaraton váltó

foci a helyi iskolával

erdei kirándulás

vidámpark

pláza shopping

házi szépségverseny

segítség az
árvaháznak

faültetés az iskolában

számháború

csendes pihenő

szabad foglalkozás

tábori olimpia

kulturális „ki mit tud”

szerepjátékok

kézműves szakkör

színház

táncház

városnézés

éjszakai túlélő túra

állatmenhely
látogatás

elsősegély tanfolyam

harcművészeti
bemutató

lovaglás

honfoglaló tábor

A kirándulás tervezett programja:
Napszak / Nap

Csütörtök

Péntek

Szombat

reggel
délelőtt
dél
kora délután
délután
este
éjszaka

A kirándulás költségvetése:
BEVÉTEL típus

Összeg

Indoklás és megjegyzések

Összeg

Indoklás és megjegyzések

Bevételek összesen:
KIADÁS típus

Kiadások összesen:
EGYENLEG:
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41.

Kerülte az iskolát
(karriertervezés, munka és
tudás alapú társadalom)

16+
30 perc
15%
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Dömötör, az osztálytársatok nem készül továbbtanulni, sőt, azt mondja, dolgozni se nagyon akar majd, mert a kapitalista társadalomban kizsákmányolják a munkaerőt. Vitassátok meg vele a kérdést, és vezessétek be az alábbi
táblázatba, hogy milyen érvei lehetnek magának Dömötörnek a szándéka
mellett, illetve mivel lehetne őt meggyőzni arról, hogy mégis tudatosan készüljön egy dolgos felnőttkorra.

Segítő kérdések
• Miért kell egyáltalán dolgoznia bárkinek is?
• Mi a következménye, ha nem dolgoznak az emberek?
»» rövid és hosszú távon
»» az adott egyén és környezete számára
• Milyen életpályát képzelnétek Dömötörnek (és esetleges családjának), ha valóra váltaná a tervét?
• Miért és mit érdemes tanulnia valakinek?
»» Hogyan alakulnak a jól képzett és a képzetlen munkaerő esélyei a munkaerőpiacon?
• Ti milyen karriert javasolnátok Dömötörnek, és szerintetek hogyan kellene felkészülnie rá?
• Mit lehetne tenni a jobb munkakörülményekért és feltételekért a munkaerőpiacon,
főként a? Javasoljatok három fejlesztést!
»» a munkaadók helyében
»» a kormányzat helyében
»» a munkavállalók helyében

Miért gondolhatja Dömötör, hogy nem érdemes tanulni és dolgozni

Érvek a munka és tanulás mellett

Javasolt fejlesztések a munka világának hatékonyabbá, igazságosabbá tételére
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42.

Osztálymalac
(közösségi erőforrások,
közteherviselés)

14+
30 perc
15%

60

Az év kezdetén felmerül, hogy az osztály mindenki számára kötelezően fizetendő osztálypénzt vezet be.
• Mennyi legyen az osztálypénz egy hónapra fejenként?
»» Milyen szempontokat vesztek figyelembe ennek meghatározásakor?
»» Mennyi lesz az összes bevétel egy évre, ha az osztály létszáma 30 fő?
• Milyen egyéb forrásokból tudnátok bevételt generálni az osztálykasszának?
• Az alábbi kiadások közül válasszátok ki azt a hatot, amelyikre fordítanátok az osztálypénzből, és hatot, amire biztosan nem. (Ha úgy érzitek, valami kimaradt, írjátok
az üres cellákba.)
karácsonyi
dekoráció

közös lottószelvény osztálykirándulás

újság előfizetés

akvárium az
osztályterembe

focilabda

közös fagyizás

osztálykönyvtár

farsangi tombola
ajándékok

iskolaudvar
parkosítása

támogatás
nélkülöző
osztálytársaknak

úszóbérlet

madáreledel az
etetőbe

ajándék az új
igazgatónak

DJ az osztálybulira

(8.000 krajcár/ db)
matematika csapat
diákolimpiai
nevezési díja

Költségvetés (egy egész évre)
BEVÉTEL típus

Összeg

Indoklás és megjegyzések

Összeg

Indoklás és megjegyzések

Bevételek összesen:
KIADÁS típus

Kiadások összesen:
EGYENLEG:

NEM költenénk rá (indoklással):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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43.

„Melinda for
Prezident!”

Az iskolában diákönkormányzati elnököt választanak, aki majd képviseli a
diákokat az iskolatanácsban, valamint közvetít a szülői munkaközösség felé.
Melinda, a legjobb barátod szeretné elnyerni a posztot, ezért megkér, hogy
segíts neki felkészülni a megmérettetésre. A választásra titkos szavazással
kerül majd sor, mintegy 4 hét múlva, ahol az iskola minden tanára és diákja
szavazhat. Ellenjelöltet bármelyik 11-dikes és 12-dikes osztály állíthat (összesen max. 5 vetélytárs).

(demokratikus választások,
érdekérvényesítés)

16+
30 perc
25%

61

Segítő kérdések
• Mi minden a feladata egy jó DÖK-elnöknek?
• Milyen tulajdonságoknak kell a fentiek miatt megfelelnie egy DÖK-elnöknek?
Tegyétek fontossági sorrendbe az alábbi tulajdonságokat a megbízatás sikeres betöltése szempontjából, és indokoljátok meg a sorrendet (ha fontos tulajdonság hiányzik,
írjátok az üres cellákba). A legfontosabbnak vélt 8 tulajdonságot vezessétek majd át a
megoldólapra.
intelligens

becsületes

csinos

jó tanuló

politikus

szónok

alkalmazkodó

jólápolt

élsportoló

szerény

gazdag

optimista

határozott

nyelvzseni

állatbarát

találékony

ambiciózus

művész

megbízható

szorgalmas

• Milyen eszközökkel lehet megnyerni egy iskolai választást?
»» Kikhez és milyen üzenetekkel szólnátok a kampányotok keretében?
»» Milyen kampányeszközöket, „médiumokat” lehet használni iskolai környezetben?
»» Kiket vonnátok be a kampány szervezésébe, és milyen szerepben / feladattal?
»» Vannak-e olyan kampányeszközök, amikről hallottatok, de nem használnátok egy
iskolai kampányban, és miért nem?

Ideális jelölt főbb
tulajdonságai

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Kampányeszközök és üzenetek az osztálytitkár választás megnyerésre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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44.

Közös lónak
morzsás a padlója
(társadalmi együttélés
szabályai)

14+
25 perc
15%

62

A kollégiumban négyen laktok egy szobában. Ketten csoporttársak vagytok,
jól kijöttök egymással. A másik két szobatársatokkal is általában jól megvagytok, de ők ketten gyakran nagy rendetlenséget hagynak maguk után a
közös konyhában, illetve ha korán mennek reggel órára, akkor sokszor annyira hangosak, hogy mindenkit felébresztenek a környező szobákban.
Írjátok le, hogy hogyan beszélnétek meg ezt a kellemetlenséget a szobatársaitokkal!

Segítő kérdések
• Milyen eszközök szabályozzák az együttélést a kollégiumi közösségben...
»» …formálisan és informálisan?
»» Mi a rendeltetése ezeknek a szabályoknak?
»» Mondjatok példát hasonlóan működő közösségekere, illetve az életüket keretbe
foglaló szabályokra.
• Kinek a feladata, hogy érvényt szerezzen a szabályok betartásának?
• Mivel lehet szankcionálni a hasonló szabályszegéseket...
»» …hivatalosan?
»» …nem hivatalosan?
»» Mondjatok példát olyan megoldásokra, melyek hatékonynak látszanak, de egyéb
szabályba, elvbe ütközhetnek?
Megoldások

45.

„Áz a házam
teteje”
(társasház gazdálkodása,
transzparencia,
összeférhetetlenség)

16+
20 perc
10%

Családotok egy társasház legfelső emeletén lakik. Hónapok óta makacs beázással küzdötök. A lakógyűlésen kéritek, hogy a társasház renoválja a tetőt,
de forráshiány miatt elvetik az ötletet. A levezető elnök a gyűlés végén bejelenti, hogy a belső udvarra a társasház egy köztéri szobrot fog állítani a korábban itt élt Pendereczky Edömér költő emlékére. Az elnök felesége jónevű
szobrászművész, állítólag már adott is jutányos árajánlatot a feladatra. Írjátok le mit tennétek ebben a helyzetben!

Segítő kérdések
• Milyen forrásból szokták finanszírozni a társasházak a felújításokat?
»» hogyan gyűlik össze mindehhez a pénz?
»» ki kezeli ezt a költségvetést?
• Milyen egyéb kiadásai vannak egy társasháznak a felújításokon kívül?
»» Ezeket miből finanszírozzák?
»» Hogyan állítanátok prioritási sorrendbe ezeket a különféle kiadásokat?
• Mi a véleményetek, helyes döntés-e a lakógyűlés elnökének feleségére bízni egy
szobor elkészítését, és miért?
Ebben a helyzetben
azt tenném, hogy...
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46.

Közteherviselkedés
(adómorál, államháztartás
adóbevételei)

16+
20 perc
15%

63

Az unokatestvéred mesélte, hogy az egyik kollégája annyira felháborodott
egyes közhivatalnokok által elkövetett csalások hallatán, hogy bejelentette,
ő nem fog többet adót fizetni, mert „úgyis csak ellopják a politikusok.”
• Soroljátok fel, hogy milyen adónemeket ismertek,
»» ezeket ki szedi be,
»» és mire fordítják őket.
• Mi lehet a nemfizetés következménye ...
»» … az unokatestvéred számra?
»» … az államháztartás számára?
»» … a nemzetgazdaság számára?
»» … a politikusok számára?
• Tudnál-e érveket mondani az unokatestvérednek, amikkel meggyőzheti a munkatársát, hogy mégis fizessen adót?
A nemfizetés
következményei

Érvek az adófizetés
mellett

Adók felhasználása
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47.

„Autonóm
Szabadságért
Demokratikus
Fúzió” (ASDF)
(pártok gazdasági
programjának értelmezése)

64

Közelednek az országgyűlési választások. A nemrég megalakult ASDF Párt
programjául tűzte ki, hogy ha bejutnak a parlamentbe, akkor megtagadják
az „előnytelen feltételekkel hazánkra erőltetett külföldi kölcsönök” vis�szafizetését, és ebből csökkenteni fogják a szerintük szükségtelenül magas
adókat, illetve háromszorosára emelik a minimálbért, hogy a szegény embereknek minél több jusson. Géza bácsi erősen kampányol az új párt mellett az
utcában. Tihamér, a zöldséges jó barátja a családotoknak, nála futtok össze
Géza bácsival, aki szeretné a családotokat és Tihamért is meggyőzni, hogy
szavazzatok az ASDF pártra.
Ti és Tihamér úgy döntetek, vitába szálltok Géza bácsival. Milyen érveket tudtok felhozni az ASDF párt gazdasági programja mellett és ellen a saját családotok, Géza bácsi,
illetve Tihamér, a kisvállalkozó szemszögéből?

Segítő kérdések:

16+
25 perc
15%

• Milyen következményei lesznek az ASDF párt programjában javasolt egyes intézkedéseknek?
»» Soroljátok fel, hogy milyen csoportokatnál (érintetteknél) okoznak változást az
ASDF párt programjában foglalt egyes intézkedések. Példák: munkavállalók,
szakszervezetek, minimálbéren élők, munkaadók, részvénytulajdonosok, nyugdíjasok,… A ti családotok tagjai és Tihamér melyik kategóriákba tartoznak? Kik
lehetnek a nyertesei és vesztesei a javasolt intézkedéseknek?
»» Hogyan fognak reagálni a vissza nem fizetett kölcsönöket folyósító külföldi partnerek? Mi lesz ennek a politikai és gazdasági következménye rövid, illetve hosszú
távon? Hogyan hat egy ilyen intézkedés a külföldi befektetőkre, az pedig a magyar vállalkozásokra, államháztartásra illetve a gazdaság egészére?
»» Milyen következményei lehetnek az egyes érintett csoportok számára rövid és
hosszú távon annak, ha csökkentik az adókat, illetve felemelik a minimálbért a
háromszorosára? (pl.: tulajdonosok, munkavállalók, belső piac, fogyasztói index,
infláció, ...) Hogyan gyűrűzik tovább az intézkedés hatása? (adóbevételek és államháztartás, munkalehetőségek, GDP, külföldi befektetők, export és import,
beszállítói lánc, államadósság,…)
»» Hogyan hat rövid és hosszú távon az államháztartásra az adók csökkentése, illetve a külföldi kölcsönök törlesztésének megtagadása vagy átütemezése? Utóbbin
kívül milyen alternatív lehetőségei vannak egy kormányzatnak arra, hogy megfékezze az államadósság elszabadulását?
»»
Érvek az ASDF programja mellett
A családotok

Tihamér, a zöldséges

Géza bácsi

Érvek az ASDF programjával szemben
A családotok
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kiegészítő tesztkérdések
1. A
 z új (2015. 04.) befektetővédelmi rendelkezések értelmében mekkora ös�szegig fedezi az ügyfelek veszteségét a befektetővédelmi alap, ha egy brókercég fizetésképtelenné válik?
A. 6
 millió Ft
B. 500.000.- Ft
C. 1
 millió Ft
D. 5
 0 millió Ft
E. 3
 0 millió Ft
2. L
 eginkább mivel foglalkozik egy brókerház?
A. A
 z ügyfelek számára széfekben megőrzik az otthoni tároláshoz túl drága értéktárgyakat, vagy akár jó áron meg is vásárolják azokat.
B. A bankokénál garantáltan magasabb kamatot fizetnek az ügyfelek náluk letétbe
helyezett pénzére.
C. É
 rtékpapírokkal kereskednek az ügyfeleik megbízásából.
D. L icitálni lehet náluk értékes műtárgyakra árverés keretében.
E. Ideiglenes irodát nyújt azoknak a független brókereknek, akik éppen nem állnak
valamelyik nagyobb pénzintézet alkalmazásban.
3. M
 it jelent a devizahitelek elszámolása?
A. A
 kik hitelből vettek külföldi fizetőeszközt (CHF, USD, EUR, JPY), azoktól a bankok
most kedvezményes áron veszik át ezeket, mert szükség van rájuk a nemzetközi
kereskedelemben.
B. A bankok alaposan elszámolták a devizahitelek törlesztő részleteit: sajnos mindenkinek többet kell fizetnie, mint eredetileg gondolták.
C. A
 bankok és az MNB egymás között elszámolják a devizahiteleken realizált profitot, hogy melyik pénzintézetnek mennyi jár belőle.
D. A
 bankok visszamenőleg visszaadják az ügyfeleknek a külföldi devizában felvett hitelek árfolyamingadozások miatt megemelkedett törlesztőrészleteinek egy részét.
E. Ö
 sszeszámolják, hogy hány devizahiteles él Magyarországon, hogy a törvények
előkészítése során felmérjék a devizahitelek okozta problémák társadalmi súlyát.
4. M
 i az államkötvény?
A. A
 z állam leköti a Nemzeti Bank számláin elhelyezett, éppen nem használt költségvetési tételeket magasabb kamat reményében, erről az MNB igazolást állít ki.
B. Magánszemélyek vagy intézményi befektetők előre meghatározott időre kölcsönt
adnak az államnak, mely vállalja, hogy a bankoknál magasabb kamatot fizet.
C. A
 parlament törvényben kötelezi a gazdasági minisztert, hogy egy adott mértéken
túl nem költheti túl az eredetileg jóváhagyott költségvetést (jelenleg 3%).
D. K
 ét ország pénzügyminiszterei hosszú távú, kölcsönös gazdasági elkötelezettséget
tartalmazó egyezményt írnak alá.
E. A
 z egyes kereskedelmi bankok kamatait egy időre hozzákötik a jegybanki alapkamat mértékéhez.
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5. M
 it jelent az, hogy „felminősítik Magyarországot?”
A. M
 agyarország előkelőbb helyre kerül a preferált nemzetközi turisztikai célpontok
listáján, emiatt többen fognak ideutazni, és ez jót fog tenni a magyar gazdaságnak.
B. Az egyes országok össz���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
nemzeti terméke (GDP) alapján kalkulált listán Magyarország feljebb kerül a nemzetgazdaság erősebb teljesítménye alapján.
C. A
 z EU és a Világbank Magyarországra delegált szakértői minősítik az egyes kormányintézkedéseket azok várható makrogazdasági hatásai alapján.
D. A
 z Állami Számvevőszék leltárba szedi az államvagyont, hogy tudják a parlamenti
képviselők, mit lehet még privatizálni.
E. A
 magyar állampapírok adósbesorolási osztályzatán javít valamelyik nemzetközi
hitelminősítő cég.
6. M
 elyik nem hitelminősítő cég az alábbiak közül?
A. M
 oody’s (Moody’s Corporation) - New York, London
B. S&P (Standard and Poor’s) - New York, London
C. C
 reditanstalt AG (Deutche Creditanstalt Bureau) – Berlin, Bécs, Hong-Kong
D. F itch (Fitch Ratings) - New York, London
E. J CR (Japan Credit Rating Agency, Ltd.) – Tokyo
7. M
 ekkora jelenleg (2015.04.) körülbelül a magyar államadósság mértéke?
A. K
 b. az éves össz nemzeti termék (GDP) 66%-a
B. Kb. az éves össz nemzeti termék (GDP) 80%-a
C. K
 b. az éves össz nemzeti termék (GDP) 15%-a
D. K
 b. az éves össz nemzeti termék (GDP) 30%-a
E. K
 b. az éves össz nemzeti termék (GDP) 25%-a
8. N
 agyjából mennyi jelenleg (2015.04.) a jegybanki alapkamat?
A. 5
 ,1%
B. 25,7%
C. 8
 ,0%
D. 1
 1,3%
E. 1
 ,95%
9. K
 örülbelül hány százalék jelenleg a munkanélküliség illetve a foglalkoztatottság Magyarországon?
A. a munkanélküliség 7,4 %, a foglalkoztatottság a 15–65 éves korosztályban 62,5%
B. a munkanélküliség 24,3 %, a foglalkoztatottság a 15–65 éves korosztályban
52,5%
C. a munkanélküliség 18,1 %, a foglalkoztatottság a 15–65 éves korosztályban
90,9%
D. a munkanélküliség 33,1 %, a foglalkoztatottság a 15–65 éves korosztályban
42,5%
E. a munkanélküliség 14,7 %, a foglalkoztatottság a 15–65 éves korosztályban
75,5%
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10. K
 épzeld el, hogy 10 000 Ft megtakarításod van a betéti számládon és a
kamatláb évente 2%. Ha a számládon hagyod a 10 000Ft-ot, akkor 5 év
múlva mennyi pénzt tudsz felvenni?
Tételezzük most fel, hogy a kamatokat semmilyen adó nem terheli.
A. T öbb, mint 10 200 Ft-ot
B. Pontosan 10 200 Ft-ot
C. Kevesebb, mint 10 200 Ft-ot
11. K
 épzeld el, hogy ugyanezen betéti számládon 1% a kamatláb évente és az
éves infláció 2%. Egy év múlva a jelenleg számládon lévő pénzedből men�nyit tudsz vásárolni?
Tételezzük most fel, hogy a kamatokat semmilyen adó nem terheli.
A. T öbbet
B. Pontosan ugyanannyit
C. Kevesebbet
12. S
 zerinted igaz vagy sem ez az állítás: Egy cég részvénye általában biztosabb megtérülést hoz, mint több vállalkozás részvényét kezelő befektetési
alapban tartani a pénzt.
A. Igaz
B. Hamis
13. M
 i a kamat? Válaszd ki a helyes választ!
A. R
 észvénytársaságoknál a részvények névértékének összege.
B. Az árszínvonal tartós emelkedése.
C. A
 befektetett tőke hozama.
D. A bevételt túllépő kiadások következtében kialakuló hiányt jelenti.
E. A rendelkezésre álló megtakarítás mindenkori összege.
14. M
 i az infláció? Válaszd ki a helyes választ!
A. A
 befektetett tőke hozama.
B. Az árszínvonal tartós csökkenése.
C. A
 kormány adósságának összessége egy adott országban.
D. A
 z árszínvonal tartós emelkedése.
E. A
 bérek növekedési ütemének jelzőszáma.
15. M
 i a részvény? Válaszd ki a helyes választ!
A. E
 gy szuverén állam által piacra bocsátott értékpapír.
B. Követelést megtestesítő, hitelviszonyt jelentő, általában fix kamatozású értékpapír.
C. B
 ankszámlán lekötött megtakarítás.
D. P énzügyi szövetkezetek résztvevőinek közös akaratnyilvánításáról készült dokumentum.
E. A
 z értékpapírok egy fajtája, mely tulajdonosi jogot biztosít a birtokosának az adott
vállalatban névértékének erejéig.
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16. M
 i a kötvény? Válaszd ki a helyes választ!
A. E
 gy szuverén állam által piacra bocsátott értékpapír.
B. Olyan, általában fix kamatozású értékpapír, melynek vásárlója hitelt nyújt a kötvény
kibocsátójának.
C. O
 lyan tranzakció, amelynél nem valutával, hanem valamilyen áruval, vagy viszontszolgáltatással történik a fizetés.
D. B
 ankszámlán lekötött megtakarítás.
E. A
 z értékpapírok egy fajtája, mely tulajdonosi jogot biztosít a birtokosának az adott
vállalatban névértékének erejéig.
17. T
 HM? Válaszd ki a helyes választ!
A. T ényleges Hiteldíj Mutató: Azt mutatja, hogy az adósnak valójában mekkora
törlesztőrészletet kell fizetnie.
B. Totális Hossz Mutató: A hitel futamidejét mutatja.
C. Tényleges Hitelkamatláb Mutató: Azt mutatja, hogy az adósnak mekkora kamatot
kell majd fizetnie.
D. T eljes Hiteldíj Mutató: Azt mutatja, hogy az adósnak a felvett hitelösszegen felül, a
felvett hitel hány százalékát kell visszafizetnie.
E. Teljes Hitelköltség Mutató: Azt mutatja, hogy az adósnak a milyen költségeket kell
megfizetnie hitelfelvételkor.
18. M
 i a reálhozam? Válaszd ki a helyes választ!
A. A
 befektetések inflációtól megszűrt értékét jelenti, megmutatja a befektetések
vásárlóértékének változását.
B. Bevételi többletet jelent, amikor a bevételek meghaladják a kiadásokat.
C. Egy részvény aktuális értékét fejezi ki, azt az árat, amelyért az megvásárolható
vagy értékesíthető az azonnali tőzsdei piacon.
D. Az a hozam, amit szakértők szerint reálisan el lehet érni.
E. A befektetések adóterhek megfizetése utáni értéke.
19. M
 i a futamidő? Válaszd ki a helyes választ!
A. E
 gy szerződéses kötelemnek, vagy valamilyen jogviszonynak a végét jelenti.
B. A betét lekötésétől, illetve a hitel felvételétől számított 1 naptári év.
C. A
 z az időszak, amíg egy értékpapír a tőzsdén szerepel.
D. A
 z az időszak, amíg részvény érvényes.
E. A
 betét lekötése, illetve a hitel felvétele és lejárata közötti időtartam.
20. M
 i a törlesztőrészlet? Válaszd ki a helyes választ!
A. A
 különféle hitelek és lízingek felvételekor, az adós által egyszerre befizetendő
kezdeti pénzösszeg.
B. A hitelek törlesztésének részletfizetési lehetősége.
C. Azt mutatja, hogy az adósnak milyen költségeket kell megfizetnie hitelfelvételkor.
D. Az a meghatározott időközönként fizetendő pénzösszeg, amit a hitelező kér a
hitelért cserébe.
E. A
 zt mutatja, hogy az adósnak a felvett hitelösszegen felül mekkora összeget kell
visszafizetnie.
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21. M
 i az árfolyamkockázat? Válaszd ki a helyes választ!
A. A
 z a hozam, amely kompenzálja a befektetőt a vállalt kockázatért.
B. A deviza alapú hitelek kockázata, mivel a deviza árfolyamváltozásaival a
törlesztőrészletek mértéke is változhat.
C. Más néven diverzifikálás: a befektetési alapok kockázata kerül mérséklésre.
D. A bankok számára az a kockázat, hogy a hitelt felvevő nem tudja majd visszafizetni a hitelt.
E. A hazai folyók és természetes vizek áradásából eredő agrárgazdasági kockázat.
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Megoldókulcs
1 E

8 E

15 E

2 C

9 A

16 B

3 D

10 A

17 D

4 B

11 C

18 A

5 E

12 B

19 E

6 C

13 C

20 D

7 B

14 D

21 B
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Havi tervező
Várható BEVÉTELEIM a héten/hónapban

Várható nagyobb KIADÁSAIM a héten/hónapban

Áthozat az előző hétről/hónapból

Ft Lakbér vagy lakásrészlet

Ft

Fizetés

Ft Közös költség

Ft

Fizetés

Ft Víz-csatorna

Ft

Nyugdíj

Ft Áramdíj

Ft

Családi pótlék

Ft Gázdíj

Ft

Anyasági pótlékok

Ft Fűtés

Ft

Gyermektartás

Ft

Rokkantsági nyugdíj

Ft Egészségügyi kiadások

Ft

Adóvisszatérítés

Ft Telefon, internet

Ft

Mellékkeresetek

Ft Hiteltörlesztés

Ft

Borravalók

Ft Hiteltörlesztés

Ft

Várható egyéb bevétel

Ft Biztosítás 1

Ft

Várható egyéb bevétel

Ft Biztosítás 2

Ft

Várható egyéb bevétel

Ft Műszaki cikk beszerzés

Ft

Várható egyéb bevétel

Ft Várható egyéb nagyobb kiadás

Ft

Várható egyéb bevétel

Ft Várható egyéb nagyobb kiadás

Ft

Várható egyéb bevétel

Ft Várható egyéb nagyobb kiadás

Ft

Várható egyéb bevétel

Ft Várható egyéb nagyobb kiadás

Ft

Várható bevételek összesen:

Ft

Várható nagyobb kiadások
összesen:

Ft

Gyermekekkel kapcsolatos nagyobb
kiadások

Ennyit költhetek minden másra
(=bevétel mínusz kiadás)
(Hetek esetében osztandó a hónapból hátralévő
hetek számával!)
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Összesített életesemények
Hajdú család I.
A családban Ferenc is és Anikó
is nagyon sokat dolgoztok,
így könnyítésnek felvettetek
egy takarítónőt, aki elvégzi a
házimunkát és kitakarít.
Kiadás: -10%

Viktória kicsit még bizonytalan,
hogy mit szeretne az egyetemen
tanulni, így elmegy egy
továbbtanulási tájékoztató
előadásra.
Kiadás: -3%

Viktóriának ma van a születésnapja,
úgyhogy ünnepi vacsorára viszitek
őt és a legjobb barátait.
Kiadás: -10%

Anikó munkája során nagyon kell
figyelnie még a kis apró részletekre
is, így elég stresszes tud lenni. Ezért
néha masszázsra jár, hogy kicsit
lazíthasson. Gyűjtsetek még olyan
tevékenységeket amelyekkel le lehet
vezetni a stresszt!

Ferenc nagyon fontosnak tartja,
hogy nem csak szellemileg hanem
fizikailag is fitt legyen. Ezért
hetente legalább háromszor
találkozik a személyi edzőjével, aki
minden alkalommal másfél órát
foglalkozik Ferenccel.

Kiadás: -5%

Kiadás: -10%

Anikó és Viktória már régóta
szeretnék megnézni az egyik híres
Shakespeare darabot színházban,
de sajnos nagyon ritkán játsszák.
Viszont végre a városban is játsszák
a Hamletet, így ma este színházba
mennek Anikóék.

A következő hétvégén az egész
család Franciaországba utazik,
de Viktória kutyáját nem tudják
magukkal vinni, így Viktória keresett
valakit aki vigyázni fog a kutyára,
amíg Hajdúék távol vannak.

Kiadás: -5%

Bár Viktória már nem zongorázik
olyan gyakran mint régen, még
mindig nagyon szereti hallgatni
zongorakoncerteket. Ezért elmegy
az egyik barátnőjével a ma esti
zongoraversenyre.

Kiadás: -3%

A hétvégét a családi nyaralótokban
töltitek.
Kiadás: -10%

Kiadás: -3%

Ferencnek ma meg kellett tankolnia
az autót.

Viktória a barátaival moziba megy.

Viktória ma crossfit edzésre megy.

Kiadás: -3%

Kiadás: -3%

Ferenc ma üzleti ügyben elutazott,
de Anikót is elvitte, hogy így
lehetőségük legyen Milánóban
várostnézni.

Viktória vett a kutyájának eledelt.

Anikó ma jógázni ment.

Kiadás: -5%

Kiadás: -5%

Kiadás: -15%

Családi Kasszasikerek – Gazdasági és pénzügyi öngondoskodás program

Kiadás: -3%

Összesített életesemények

73

Hajdú család II.

Anikó a hétvégén jógatanfolyamra
ment.
Kiadás: -10%

Viktória új telefont vett magának.
Kiadás: -10%

Anikó ma masszázsra ment.

Ferenc ma masszázsra ment.

Kiadás: -5%

Kiadás: -5%

Ferenc és Anikó ma együtt
vacsoráztak egy előkelő
étteremben.

Ferenc vadászni ment a hétvégén a
kollégáival.

Kiadás: -10%

Kiadás: -15%

Viktóriának a napokban lesz
a születésnapja, ezért szülei
ajándékot vettek neki.

Ferenc ma vett egy szép
virágcsokrot Anikónak.

A család a hétvégén
Franciaországba utazott.

Kiadás: -3%

Kiadás: -15%

Anikó ma megtankolta az autóját.

Ferenc és Anikó az este operába
mentek.

Ferenc a hétvégi nyaralónál bérelt
egy jetski-t.

Kiadás: -15%

Kiadás: -15%

Viktória új edzőruhát vásárolt.

Ferenc teniszezni ment a barátaival.

Kiadás: -10%

Kiadás: -5%

Viktória továbbtanulási
tájékoztatót vásárolt, hogy jobban
kiigazodjon az egyetemi képzések
kavalkádjában.

Kiadás: -5%

Kiadás: -15%

Kiadás: -3%
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Pajkó család I.

Klári foci versenyre megy, amire
nevezési díjat kell fizetnetek, a
család pedig elmegy szurkolni!
Kiadás: -10%

József fűszernövényeket kezd
termeszteni.
Kiadás: -3%

Mária vesz egy könyvet az
antikváriumból.
Kiadás: -3%

Pisti fodrászhoz megy.
Kiadás: -3%

Pisti új füzeteket vesz.

Mária elmegy a fodrászhoz.

Kiadás: -3%

Kiadás: -3%

Klári és Pisti filmezős estét
szerveznek, amihez vesznek
pattogatott kukoricát és üdítőt.

Pisti új gumikat vesz a biciklijére.

Kiadás: -3%

József olajcserére vitte az autót.
Kiadás: -10%

Mária vesz a barkács üzletben egy
polcnak való deszkát.
Kiadás: -5%

Elromlott a hűtő, szerelőt hívtok
hozzá.

Pistinek szülinapja van! Szeretne
egy új számítógépet, de az nagyon
drága és pénzt gyűjt rá.

Kiadás: -15%

Kiadás: -5%
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Kiadás: -3%

Klárinak elszakadt a focimeze,
szüksége van egy újra.
Kiadás: -3%

József kirándulást szervez, amihez
megvesz mindent, ami kellhet az
útra.
Kiadás: -10%

Klári beteg lesz, ezért Mária elmegy
a gyógyszertárba. A gyógyszerek
nagyon sokba kerülnek, és Mária
vesz a közeli kis boltban teát és
mézet is.
Kiadás: -10%
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Pajkó család II.

József tele tankolja az autót.

Nagy bevásárlást tartottatok.

A család moziba megy.

Kiadás: -15%

Kiadás: -15%

Kiadás: -5%

Józsefnek szülinapja van, a család
elmegy egy étterembe vacsorázni.

Klári elmegy a focis társaival egy
gyorsétterembe ebédelni.

Új ruhákat vesztek a család minden
tagjának.

Kiadás: -15%

Kiadás: -5%

Kiadás: -15%

Mária a barkács készletébe új
szerszámokat vesz.

Klári befizeti a foci edzés díját.

Az egyik szobában már nagyon
csúnya a fal, Mária úgy dönt, hogy
kifesti a szabadidejében.

Kiadás: -5%

Kiadás: -5%

Kiadás: -15%

József vesz néhány különleges
fűszert.

Klárinak kiszakadt a foci cipője,
szüksége van egy újra.

Kiadás: -5%

Kiadás: -10%

Múzeumba látogattok a családdal.

A család közösen fagyizni megy.

Kiadás: -10%

Kiadás: -5%

Klári a legutóbbi focimeccsen
megsérült, venni kellett neki egy
bokarögzítőt és kenőcsöket. Két
hét kényszerszünetet rendelt el az
orvos.

Pisti kap egy új biciklit.
Kiadás: -10%

Kiadás: -10%
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Solymár család I.

Aliznak szeretne magának egy új
könyvet a szavannák élővilágáról.
Kiadás: -3%

István a bolhapiacon talált
magának egy faragott sakktáblát.
Nagyon megtetszett neki, így meg
is vette.
Kiadás: -5%

A családhoz hétvégén rokonok
jönnek vendégségbe. Egy kerti
mulatsággal örvendeztetitek meg
őket.

Anna és Aliz új magokat és
kerti szerszámokat vettek, hogy
a közös kertjüket még jobban
gondozhassák.

Kiadás: -10%

Kiadás: -5%

A Solymár család a hétvégén a
Mátrába ment kirándulni.

Anna a fürdőszoba mellett
elhaladva különös zajokra lesz
figyelmes. Benyitva látja, hogy a
mosógépből ömlik a víz. Ennyi év
után feladta a szolgálatot, így újat
kell venni.

Kiadás: -10%

Anna szeretne pulóvert varrni István
szülinapjára, de ahhoz sok fonalra,
tűre és mintákra is szüksége lesz.
Kiadás: -5%

Istvánnak elfogyott minden
faanyaga, így beugrott a szomszéd
boltba feltölteni készleteit.
Kiadás: -3%

Aliz az iskolával ma a Természetrajzi
múzeumba látogat el.
Kiadás: -3%

Kiadás: -15%

Vivien ma fizeti be a táncora havi
díját.

Aliznak új futócipőre van szüksége.
A régit már teljesen elnyűtte.

István kártyapartira megy ma és visz
magával némi enni és innivalót.

Kiadás: -3%

Kiadás: -10%

Kiadás: -3%

Vivien moziba és vásárolni megy
barátnőivel.

Vivien egy igazi fémhúros gitár vett
magának.

Kiadás: -5%

Kiadás: -10%

Annának és Istvánnak ma van a
15. házassági évfordulója. Egy
romantikus vacsoraesttel és tánccal
ünneplik meg az együtt töltött időt.
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Solymár család II.

Aliz és Anna gyümölcslekvárt
főznek be télire. Ehhez sok
gyümölcsre és különféle
hozzávalókra van szükségük.
Kiadás: -5%

Vivien ma kapja meg havi
zsebpénzét.
Kiadás: -3%

Anna új varrókészletet vett
magának.

István és Anna régi kedvenc
zenekaruk koncertjére megy ma.

Kiadás: -5%

Kiadás: -15%

Aliz ma kapja meg havi zsebpénzét.
Kiadás: -3%

A Solymár család úgy döntött,
hogy a sok munka és iskola után
megérdemelnek egy kis pihenést.
Kibéreltek maguknak egy kis
faházat a Balaton mellett, ott
pihenik ki fáradalmaikat.
Kiadás: -15%

Aliznak és Vivien ma fizetik be az
iskolai ebédpénzt.
Kiadás: -5%

Solymárék ma ruházkodni mentek.
István kapott egy új kabátot, Anna
egy szép pulóvert, Vivien egy felsőt
és egy nadrágot, Aliz pedig pólókat
és egy nyakláncot.

Vivien hazafelé menet elvesztette
a pénztárcáját. Benne volt minden
irata, így újat kell csináltatnia
helyettük
Kiadás: -10%

Vivien vett magának egy mikrofont
az énekléshez.
Kiadás: -10%

Aliz és István horgászni mennek, de
előtte fel kell tölteniük készleteiket.

Anna, Vivien és Aliz ma uszodába
mentek.

Kiadás: -3%

Kiadás: -10%

Anna egy új robotgéppel
örvendeztette meg magát.

Aliz szülinapjának alkalmából a
Solymár család ma a Vadasparkba
ment.

Kiadás: -15%

Solymárék úgy döntöttek, hogy
kibővítik a fészert. Így több
szerszám fér el, és Istvánnak is
nagyobb helye lesz a fafaragáshoz.
Kiadás: -15%

Kiadás: -10%
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Háros család I.

Dávid és Laura színházba mennek.

Dávid moziba megy a barátnőjével.

A család karácsonyi díszeket vesz.

Kiadás: -3%

Kiadás: -3%

Kiadás: -3%

Kata felújítja rendelője díszítését.

Tamás az irodájába vett egy új,
kényelmesebb széket.

Dávid falmászásra jár.

Kiadás: -3%

A család új tévécsatornákra fizet
elő.
Kiadás: -3%

Laura fodrászhoz megy a
szalagavatója előtt és báli ruhát
kölcsönöz.
Kiadás: -10%

Kiadás: -3%

A család új mosógépet vesz.
Kiadás: -3%

Tamás hobbija a modellvasút,
s egy új szerelvényt vett.
Kiadás: -5%

Kiadás: -3%

Laura számára a felvételi díját be
kell fizetni.
Kiadás: -5%

A család a kertbe hintaágyat vesz.
Kiadás: -5%

Tamás egész napját a kert
rendbetételével tölti.

Tamás később kapja meg havi
fizetését.

Kata új termékeket vesz
magánrendelőjébe.

Kiadás: -5%

Kiadás: -5%

Kiadás: -15%
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Háros család II.

Dávid barátnőjével az évfordulójuk
alkalmából étterembe megy.
Kiadás: -5%

Laura kosárlabdázni jár.
Kiadás: -5%

Új takarítónő érkezik a családhoz,
aki drágábban dolgozik.
Kiadás: -15%

A család új konyhai bútor
megvételébe fektet be.

Repülőjáratodat törölték, új gépre
kellett helyet foglalnod.

Kata és Tamás wellness hétvégére
mennek.

Kiadás: -10%

Kiadás: -10%

Kiadás: -10%

Katalin Németországban új lakást
bérel.

Tamás új autóra cseréli a régit.

Laura autóvezetési tanfolyamra jár.

Kiadás: -15%

Kiadás: -15%

Laura német nyelvtanfolyamot
végez.

Dávid a vizsgaidőszak alatt nem tud
dolgozni.

Dávid a barátnőjével közös lakásra
spórol.

Kiadás: -10%

Kiadás: -10%

Kiadás: -15%

Dávid új laptopot vett magának.

A család újrafestette a konyhát.

Kiadás: -15%

Kiadás: -10%

Kiadás: -10%
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Írisz család I.

A család délután cukrászdába
ment.

Bianka koncertre ment.

Dani extra gitárórán vett részt.

Kiadás: -5%

Kiadás: -3%

Gabi és Márton moziba mentek.

Gabi fodrászhoz ment.

Kiadás: -3%

Kiadás: -3%

Dani vett egy új gitáralbumot.

Márton és Dani cipőt vásároltak.

Gabi és Bianka ruhákat vásároltak.

Kiadás: -3%

Kiadás: -3%

Kiadás: -3%

A család vett egy új étkészletet.

Nyelvtanfolyamon vettél részt.

Kiadás: -10%

Kiadás: -5%

Márton termékeket vett a
masszázsszalonba.

Új mikrohullámú sütőt kellett venni,
az előző elromlott.

Erősebb hajszárítót vett a család.

Kiadás: -5%

Kiadás: -5%

Családi Kasszasikerek – Gazdasági és pénzügyi öngondoskodás program

Kiadás: -3%

Bianka fodrászhoz ment hajat
festetni.
Kiadás: -3%

Kiadás: -5%

Új internet előfizetésre váltott a
család.
Kiadás: -5%

Összesített életesemények

Írisz család II.

Márton olajat cseréltetett az
autójában.
Kiadás: -5%

Az autót szervizbe kell vinni.
Kiadás: -10%

Gabi új termékeket vásárol az
üzletbe.
Kiadás: -5%

Márton édesanyja kórházi kezelésre
szorul.

Még tél előtt a család felújítja a
tetőt.

Kiadás: -10%

Kiadás: -15%

Márton masszázstanfolyamon vesz
részt.

Márton két kliense a
masszázsszalonból kijelentkezik.

Gabi új alkalmazottat vesz fel.

Kiadás: -10%

Kiadás: -10%

Gabi és Márton befektetnek egy új
üzlet nyitásába Keszthelyen.

Dani beiratkozik egy capoeira
tanfolyamra.

Bianka autóvezetési tanfolyamra
megy.

Kiadás: -15%

Kiadás: -10%

Kiadás: -15%

A család három napra Ausztriába
megy kirándulni.

Márton és Gabriella wellness
hétvégére mennek.

Kiadás: -15%

Kiadás: -10%

Új mosógépet kell venni.
Kiadás: -15%
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Kiadás: -10%
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Kiss család I.

Annának az egyik magán
tanítványa lemondta az óráit két
hétre.
Kiadás: -4%

Annának továbbképzésre kell
mennie.
Kiadás: -3%

Viktornak ma soron kívül tankolnia
kellett a cég nagy, szállításra
használt, egyterű kisteherautójába,
mert az e heti beszerző körút a
szokásosnál is több kilométer volt.

Viktor nem tudott beszerezni
a vállalkozásához kapcsolható
lámpaégőket megfelelő piaci áron,
azonban mindenképpen szállítania
kell a héten.

Kiadás: -3%

Kiadás: -7%

Kiadás: -8%

Viktornak új öltönyre van szüksége.
Kiadás: -5%

Viktória új ékszereket vásárolt
magának egy plázában.
Kiadás: -6%

Kiadás: -5%

Anna lebetegedett és két
tanítványát le kellett mondania.

Viktóriának nem sikerült elsőre
letennie a nyelvvizsgáját.

Anna az egyik közeli barátjának a
szülinapi bulijára megy.
Kiadás: -2%

Anna hétvégén nagy családi
partyt tervez, unokatestvérekkel,
nagybácsikkal, nagynénikkel.
A készülődés alatt rengeteg
élelmiszert, partykelléket és új
poharakat is vásárolt.
Kiadás: -2%

Viktória elkezdett érettségi
előkészítőre járni egy
magántanárhoz, aki több emelt
szintű nyelvvizsgára is felkészíti
majd.

Viktor új modellvasutat vett.
Kiadás: -3%

Kiadás: -3%

A háztartásban elromlott a
porszívó, új porszívót kell vennetek.
Kiadás: -3%

Viktóriának osztálykirándulásra
kell menni, és az osztálykirándulás
összegét a héten kell befizetnie.
Kiadás: -3%

Családi Kasszasikerek – Gazdasági és pénzügyi öngondoskodás program

Viktor egy csokor virággal lepte ma
meg Annát.
Kiadás: -1%

Összesített életesemények
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Kiss család II.

Anna vett magának egy új
szakkönyvet.

Viktória moziba megy a
barátnőivel.

Kiadás: -1%

Kiadás: -1%

Anna reggel késésben volt, így
taxiznia kellett, hogy elérjen a
tréning helyszínére időben.

Viktornak muszáj volt az irodai
rend érdekében takarítónőt
fogadnia az irodába, aki hetente
egyszer fogja rendben tartani a
munkakörnyezetét.

Kiadás: -1%

Viktornak a telefonszámlája
meghaladta a céges
kedvezménnyel járó tarifát, mivel
ebben a hónapban rendkívül
sok átszervezést intézett. A
telefonszámlája igen magas lett.

Anna elfelejtett ma ebédet
csomagolni magának, ezért
ebédjét a közeli gyorsétteremben
fogyasztotta el a mai nap.
Kiadás: -1%

Viktóriának új cipőre van szüksége.
Kiadás: -4%

Kiadás: -3%

Viktor szereti a színházat, ezért úgy
döntött, elviszi Annát hétvégén
színházba. Két jegyet vett.

Viktória kinézett magának egy nyári
tábort, melyre az előleget ezen a
héten kell befizetni.

Kiadás: -2%

Kiadás: -3%

Anna úgy döntött, hogy szeretné
nyelvtudását tökéletesíteni
németből, így esténként újra
nyelvtanárhoz jár.

Viktort meghívták egy szomszédos
országba termékbemutatóra. Az
útiköltséget neki kell állnia.

Kiadás: -5%

Anna és Viktória manikűröshöz
mennek.
Kiadás: -4%

Viktória az egyik szombati buliban
elhagyta az iratait. Az összes iratát
és a lakáskulcsot is újra be kell
szereznie, bérletekkel együtt.

Kiadás: -7%

Anna fodrászhoz megy.
Kiadás: -3%

Kiadás: -8%
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Kiadás: -10%

Viktornak egy hétvégés
osztálytalálkozója lesz a
Börzsönyben. A részvételi díjat a
héten kell befizetnie.
Kiadás: -7%

Összesített életesemények
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Rácz család I.

Samu nagyon szeret kosáredzésre
járni, de új cipőre van szüksége,
ezért új cipőt vesztek neki.
Kiadás: -5%

Erika és Sára is szeretik nagyon a
klasszikus zenét, ezért elhívták a
családot a hétvégi Verdi Requiem
előadására.
Kiadás: -15%

Erikának holnap lesz a
születésnapja. János ajándékot vesz
neki, Samu és Sára pedig tortát
sütnek. (írjátok össze, mit vehetne
János Erikának, illetve számoljátok
ki, hogy mennyibe kerülhet egy
torta elkészítése otthon)

Samunak be kell fizetni a
kosáredzés tagdíját.

Sára nemrég kapott egy kiscicát,
vegyetek neki eleséget!

Kiadás: -3%

Kiadás: -5%

Erikának lejárt a városi könyvtárban
az olvasójegye. Szeret könyvtárba
járni, de a munkájához is szükség
van rá ezért meg szeretné újítani az
olvasójegyét.

Samu és a barátnője moziba
mennek.

Kiadás: -3%

Erikának a ma van a születésnapja,
ezért az egész család ünnepi
vacsorára megy egy helyi
étteremben.
Kiadás: -15%

Kiadás: -10%

A hétvégén a családdal uszodába
mentek egy kicsit átmozgatni
magatokat és egy kicsit kikapcsolni.
(soroljatok fel minél több jótékony
hatást az úszással és szaunával
kapcsolatban)
Kiadás: -10%

Sári moziba megy a barátaival.
Kiadás: -3%

Kiadás: -3%

Sárának hangversenye lesz
egy másik városban. A család
odautazik, hogy meghallgathassák
Sárát játszani.
Kiadás: -15%

Samu jó jegyeket kapott
az iskolában ezért szülei
megjutalmazták egy új
videojátékkal, amit már régóta meg
szeretett volna venni.
Kiadás: -5%

János és Samu horgászni
mennek a hétvégén.
Kiadás: -5%

Erika vásárlás közben
vett Samunak pár pólót.

János és Erika kávéznak
egyet ebédszünetben.

Kiadás: -3%

Kiadás: -3%

Családi Kasszasikerek – Gazdasági és pénzügyi öngondoskodás program

Összesített életesemények

85

Rácz család II.

Erika könyveket vásárol magának és
Sárának az egyik könyvesboltban.
Kiadás: -5%

János lottó jegyeket vásárol,
mert szerencsésnek érzi magát és
reméli, hogy nyerni fog a hétvégi
sorsoláson.
Kiadás: -3%

Sárának be kell fizetnie a társastánc
órákat.
Kiadás: -5%

Samu új alkatrészt vesz a
számítógépébe.

A család elkíséri Samut a győri
kosármeccsére.

Kiadás: -10%

Kiadás: -10%

János vett egy új íjat és elmentek
Samuval kipróbálni.

Sára már régóta szeretne egy új
klarinétot venni, mert a régi már
egy kicsit ütött-kopott. Vegyetek
neki egy új kalrinétot!

Erikának új mobiltelefont kellett
venni, mert a régi elromlott.

Kiadás: -10%

Kiadás: -15%

Kiadás: -10%

Sára fodrászhoz ment.

Samu megbetegedett,
gyógyszereket kellett venni.

János új gumikat vett az autóhoz.

Kiadás: -3%

Kiadás: -5%

János és Erika színházba mentek.
Kiadás: -10%

Kiadás: -15%

Sára könyveket vásárolt magának.

Samu vett magának egy „Hogyan
használjuk a Fotóboltot?” című
könyvet.

Kiadás: -10%

A család több napos kirándulásra
ment a hétvégén.

Kiadás: -5%

Kiadás: -15%
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