
      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   

1 
 

 

Pedagógus neve: Májerné Blanár Katalin 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 9. 

Téma: Felelősségteljes gazdálkodás 

Dátum: 2020.03.30. 

 

„Soha ne költsd el előbb a pénzed mielőtt még megkerested volna!” 

                                                                               (Thomas Jefferson) 

 

Mielőtt kétségbe esnétek, nem gazdasági ismereteket szeretnék tartani de, - és most a jelenlegi 

helyzetre, a koronavírus okozta nemcsak egészségügyi, de súlyos gazdasági világválságra is 

gondolok -, ma különösen fontosnak tartom a felelősségteljes gazdálkodást. Ezért is 

választottam a mai foglalkozásunk témájának. 

A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetitek, nem érthetjük meg a 

bennünket körülvevő világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát. Ez az ismeret is 

az általános műveltség részévé vált. Fontos a gazdaság alapvető összefüggéseinek megértése és 

a javakkal való okos gazdálkodás. Nemcsak a saját érdekedben, hanem a családod, a társadalom 

és az ország szempontjából is.  

Nagyon fontos, hogy tudatosuljon bennetek a munka jelentősége, mint a javak létrehozásának, 

illetve megszerzésének eszköze. Ismerjétek meg a gazdaság működésének alapjait, ezen belül 

az emberi szükségletek, a gazdaság, a gazdálkodás fogalmát, a gazdálkodás szintjeit, elemeit, 

körforgását. Ismerjétek fel saját felelősségeteket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 

gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudjatok eligazodni a fogyasztási javak, 

szolgáltatások, marketinghatások között. Értsétek a fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, 

saját fogyasztói magatartásotok jelentőségét, felelősségét. Legyetek nyitottak a gazdaság 

működésével, az egyén gazdasági szerepével, a gazdálkodás világával kapcsolatos témák iránt. 

 

Már biztos a fejeteket fogjátok, ezért tényleg csak nagyvonalakban és szelektálva, szinte 

vázlatosan fogom veletek érinteni az adott témát, de a fentebb olvasottakat szükségesnek 

tartottam leírni. 

Hoztam nektek egy mesét!  

Kedvenc könyvemből - David Noonan: Ezópusi mesék üzleti tanulságokkal – választottam. 

Figyelmesen olvassátok el! Majd válaszoljatok arra a kérdésre, hogy Ezópus szerint mi a 

tanulság?  

(Mielőtt elolvasnátok, egy pár szó Ezópusról, biztos hallottatok már róla, de talán van, aki nem. 

Ezópus (i.e.620-560?) rabszolgasorban született, minden valószínűség szerint Trákiában, a 

Balkán-félsziget egyik régiójában. Púpos és beszédhibás volt, két urat szolgált rabszolgasága 
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ideje alatt. Közülük a második felismerte szolgája kivételes intelligenciáját, szellemességét és 

tapintatosságát, és jutalomképpen visszaadta neki a szabadságát. Sokat utazott és egyre 

nagyobb hírnévre tett szert mint bölcs és nemes lelkű férfi. Összegyűjtötte tanulságos történeteit 

az emberi viselkedésről, és rövid állatmeséiben egyetemes igazságokat fogalmazott meg, példát 

adva arra, hogy miként érdemes élni az életet. Az állatokat emberi tulajdonságokkal ruházta fel, 

és különböző konfliktus helyzetekben mutatta meg ezeket. A tanulságok gyakran intések is 

voltak.) 

„A gazda és a fiai1 

A gazda, érezve, hogy hamarosan eljön érte a halál, magához hívatta két fiát: 

- Én jó és hálás fiaim, már nem sokáig élek ezen a földön. Mindazt, amit rátok hagyok, 

megtaláljátok a szőlőskertünkben. 

Az öregember nem sokkal ezután meg is halt. A két fiú abban a hiszemben, hogy apjuk mesés 

kincseket hagyott rájuk, alaposan átkutatták, felásták és felszántották földjét, felforgattak 

minden talpalatnyi helyet. Átkutatták a kert valamennyi zegzugát, megvizsgáltak minden egyes 

szőlőtőkét. Végül be kellett látniuk, hogy nincs itt elrejtve semmiféle kincs. Ám a gondos 

ásásnak, földművelésnek köszönhetően a szőlő megerősödött, olyan bőséges és kiváló termést 

hozott, mint soha még korábban.” 

 

Na, mi a mese tanulsága Ezópus szerint? 

 

Biztos kitaláltátok, de ha mégsem, akkor megsúgom: A szorgalmas munka haszonnal jár, a 

munka kincs! 

Mi, hogy tudnánk meghatározni a munka fogalmát? 

Na, lássuk: 

- tudatos, hasznot hozó tevékenység, 

- kenyérkereset, 

- létfenntartás feltétele, 

- gazdasági kényszer, 

- a javak megszerzésének eszköze, 

- kiemel az élőlények sorából, 

- általa biztosítjuk szükségleteinket, 

- meghatározza a társadalomban betöltött helyünket, stb. 

Lám, lám milyen változatos felsorolás! Napi szinten találkozhatunk vele közmondásokban is! 

Ismertek munkával kapcsolatos közmondásokat? 

Biztos vagyok benne, hogy igen! Én is gyűjtöttem egy párat: 

Ki korán kel, aranyat lel. 

Hajnali óra vezet a jóra. 

                                                             
1 David C. Noonan: Ezópusi mesék üzleti tanulságokkal, Z-Press Kiadó Kft., Miskolc, 2006, 105. o. 
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Minden kezdet nehéz. 

Jó kezdet fél siker. 

Az töri el a korsót, aki kútra jár vele. 

Fáradsággal adják a tudományt. 

Nincs aratás vetés nélkül. 

 

Mire van szükség az értékteremtő munkához, mely a javak létrehozásának, illetve 

megszerzésének eszköze is egyben? 

 

Már hallom is, ahogy mondjátok: 

- lelkiismeretre, szorgalomra, kötelességtudatra, hatékonyságra, takarékosságra, 

becsületességre, selejtmentes munkavégzésre, belátásra, önbizalomra, hitre, akaratra, 

tudásra, szakértelemre, tapasztalatra, és még folytathatnánk a sort. 

 

Mik azok a javak? 

 

A javak (jószágok) szükségleteink kielégítésére szolgálnak.  

Beszélünk csoportosítás szerint szabad és gazdasági javakról. 

Szabad javak: a természetben készen találjuk, nem kell átalakítani, korlátlanul 

rendelkezésünkre állnak. 

Pl.: erdei gomba, levegő, napfény, víz, sivatagi homok 

 

Gazdasági javak: az emberek állítják elő a természet javaiból a termelés folyamatában. 

Pl.: étel, ital, papír, bútor, ruha, cipő, stb. 

 

A gazdasági javakat még tovább boncolhatnánk anyagi és nem anyagi jellegű javakra, de az 

már egy kicsit tényleg sok lenne, megint a fejetekhez kapnátok, ezért elégedjünk meg ennyivel 

a javak csoportosítása terén. 

Bár biztos vagyok benne, hogy van fogalmatok a javak csoportosításáról, hisz gazdasági 

ismeretekből már tanultátok.  

Ismétlésre, a tanultak felelevenítésére egy kis játékos feladatot találtok a következő linkekre 

kattintva. 

https://learningapps.org/1776015 

https://learningapps.org/5319747 

https://learningapps.org/1776015
https://learningapps.org/5319747
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Amiről viszont beszélnünk kell, az a javakkal való ésszerű gazdálkodás! 

Nagyon fontos, hogy felismerd saját felelősségedet a javakkal való ésszerű gazdálkodás és a 

fogyasztás területén! 

Fontos, hogy értsd a fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, a saját fogyasztói magatartásunk 

jelentőségét, felelősségét! 

Fontos, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal, javakkal tudjunk gazdálkodni. 

A felelősségteljes gazdálkodás alapja a megfelelő költségterv készítése, mely szerint csak annyi 

kiadást vállalunk amennyit ki tudunk gazdálkodni a rendelkezésünkre álló pénzből vagy 

további forrást tudunk rá biztosítani. Tervezz, számolj! A kiadásod ne legyen több mint a 

bevételed! 

A szolgáltatások igénybe vételénél is az elsődleges szempont a minőség mellett, az optimális 

díj elérése a megtakarítás elérése érdekében. 

A fölösleges pénzkidobásokat szüntesd meg! Nem kell minden héten új cipőt vásárolni csak 

azért, mert egy újat dobtak piacra. 

Vizsgáld felül a „működési” kiadásaidat, biztos tudod csökkenteni! Nem kell egy nap három 

energiaitalt, két chipset vásárolnod. Két gyümölccsel olcsóbban és egészségesebben kijössz, 

hidd el! 

Bár Ti még nem vagytok érintettek benne, de felnőtt életetek során talán találkoztok majd az 

adóságállománnyal, azaz hitellel. Nagyon fontos ennek minimalizálása, megszüntetése, hisz ez 

is hozzátartozik a felelősségteljes gazdálkodáshoz. Sok mindent sorolhatnák még, de a lényeg, 

hogy tanulj meg ésszerűen gazdálkodni. Nem kell az összes bevételt elköltened, takarékoskodj, 

képezz tartalékot. A takarékosság a jelen és a jövő hasznainak összevetését jelenti a jövő 

érdekében, a jelen szükségleteinek ésszerű megszorításával. Fontos a takarékos, felelősségteljes 

gazdálkodás, mert azon túl, hogy anyagi biztonságot jelent, egy ilyen helyzetben, mint a mai, 

bizony jól jön. 

Egy vírus, és tönkre tehet mindent. Ma van munkahelyed, holnap már nincs. Ma van bevételed, 

holnap már nincs. De kiadásod holnap is lesz. Ha nincs tartalékod a válságos időszak túlélésére, 

bizony nehéz helyzetbe kerülhetsz. A mostani világválságban emberek százai, ezrei vállhatnak, 

vállnak munkanélkülivé, szűnhet meg a bevételi forrásuk, s ezáltal nagyon nehéz anyagi 

helyzetbe kerülnek, kerülhetnek. 

Most biztos azt mondjátok, hogy egy fecske nem csinál nyarat, egy valóban nem, de sok igen, 

és az az egy is része a soknak. 

Egy házi feladattal zárom a mai foglalkozást. Egy videórészletet kell megnéznetek. Szeretném, 

ha kijegyzetelnétek az elhangzott gazdaságvédelmi intézkedéseket és megírnátok nekem  

messengeren. 

A hozott intézkedések is a felelősségteljes gazdálkodást szolgálják, biztosítják. 

https://www.facebook.com/orbanviktor/videos/503544226994757/ 

Köszönöm  figyelmeteket és kitartásotokat! 

https://www.facebook.com/orbanviktor/videos/503544226994757/

