Projektfeladat
az 5/13-as évfolyam számára
vállalkozási ismeretek tantárgyból

I.

félév

A vállalkozás erőforrásai és vagyona: Elemezze a kapott információk alapján a cég
vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét és ítélje meg eredményességét.
Minden tanuló a családneve kezdőbetűjének megfelelő nevű céget választ ki az IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ
SZOLGÁLAT honlapjáról. A honlap elérhetősége alább megtekinthető:
http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-Default.aspx
Pl.: Kovács Zsolt - Kika Lakberendezési Kft
Tóth Andrea - Tesco Global Áruházak Zrt. (a cég adatbázisban van elég vállalkozás, hogy
elkerüljék az átfedéseket, egyeztessenek)
Elemezzék a beszámolók utolsó évének a mérlegét és eredménykimutatását. Számítsák ki:
a befektetett és forgóeszközök arányát a cég vagyonában
a saját- és idegentőke arányát a cég vagyonában
a sajáttőkét a jegyzett tőke arányában
a befektetett eszközök fedezetének mutatóját
a likviditási mutatókat

4 pont
4 pont
2 pont
4 pont
6 pont

Írjanak kézzel egy egy oldalas elemzést, amelyben bemutatják az elemzett céget és levezetik,
valamint értelmezik a kiszámított mutatókat.
10 pont

II.

félév

A vállalkozások személyi és tárgyi feltételei: Mutassa be és elemezze gyakorlati
munkahelyének személyi és tárgyi feltételeit.
Minden tanuló készít egy kézzel írt 4 – 5 A/4-es oldal terjedelmű tanulmányt, amelyben kitér a
következőkre:
Milyen szempontokat vettek figyelembe a bolt elhelyezésénél? Hogyan rangsorolták
ezeket a szempontokat? Egyetért vele? Hogyan befolyásolja a bolt forgalmát az
elhelyezése?
3 pont
A bolt külső képének kialakítása – kiemelten a portál kiépítésére, van – nincs kirakat,
miért? Mi a véleménye?
2 pont
A bolt belső képe – kialakítás, falak, padlózat, design, tükrök, megvilágítás, hőmérséklet.
Mit változtatna és hogyan?
6 pont
A bolt berendezése – alaprajzot kérek elhelyezve benne a különböző berendezési
tárgyakat, részlegeket. Kérem tüntessék fel a léptéket, amivel dolgoztak!
9 pont
A bolt felszereltsége – milyen gépek és berendezések vannak. Milyen a kihasználtságuk?
Milyen gyakran kell javítani a gépeket? Tegyen javaslatot a gépek élettartamának
növelésére.
3 pont
A bolt személyi feltételei – hányan és milyen beosztásban dolgoznak a boltban?
Megváltoztatná-e ezt vagy egyetért ezzel a beosztással. Kinek, milyen hatásköre van,
milyen feladatokat lát el?
7 pont
Amennyiben a tanulók úgy döntenek, hogy csoportosan szeretnék megoldani a feladatot (itt az
INTERSPARosokra gondolok), úgy jelezzék. Maximum háromfős csoportok megengedhetők.
Ilyenkor a csoport kap egy összesített pontszámot, amit szétosztanak egymás között. (Pl.: 3 diák
ad be egy tanulmányt, kaphatnak rá maximum 90 pontot, ha nem felel teljesen meg az
elvártaknak, akkor adok rá például 65 pontot, amit nekik kell egymás között szétosztani, remélem
a feladat megoldásában való részvétel arányában.)

