Projekt feladatok
1.) Üzleti gazdaságtan 11. évfolyam
elmélet
Téma: Pénzügyi ismeret
Bankszámlanyitás egy adott banknál, indoklással.
A te családod melyik banknál vezeti a bankszámláját, miért ott? Kérdezd meg szüleidet, mi
alapján döntöttek az adott bank mellett? Milyen tranzakciókat lehetne bonyolítani és bonyolít
a család, a bankszámlán? Milyen költségeket kell fizetni a banki számlavezetéssel
kapcsolatban, milyenek a betéti kamatok? Hasonlítsd össze a banki költségeket egy másik
bank, hasonló számlakonstrukciójával. Melyik banknál kedvezőbbek az adottságok a
számlavezetésre?
Leadandó: Elemzés és javaslat a bankválasztásra
Forrás: A bankok honlapján a Hirdetmények menüpontban találhatóak a kamat és költség
kondíciók
Téma: Marketing
Válassz ki egy terméket(pl.: kenyér), vagy egy rendezvényt ( pl. koncert) és készítsd el a
marketing kampányát.
Alkalmazzál minél több reklámeszközt, készíts reklámköltségvetés. A plakátokat tervezd meg,
a szlogeneket fogalmazd meg, egy rádióinterjú párbeszédét tervezd meg. Tegyél javaslatot a
kampány hatékonyságának mérésére.
Leadandó: Marketingterv (reklámra koncentrálva), reklámtervek több reklámeszközre,
reklámköltségvetés. Hatékonyságmérési javaslat.
gyakorlat
Téma: Statisztika
Egy vállalkozás készletadatainak elemzése valamennyi statisztikai mutató segítségével. Keress
fel a piacon egy árust és számítsd ki mekkora értéket képviselhet az árukészlete? Mutasd ki az
árukészlet összetételét. Számíts forgási sebességet becsült értékek alapján. Válassz ki egy
terméket és vizsgáld meg a konkurencia árait! Számítsd ki a termék piaci átlagárát, szórását!
Milyen következtetéseket tudsz a kapott adatokból levonni?
Leadandó: A vállalkozás bemutatása, készletelemzés, számítások.
Téma: Számvitel
Készítsd el tetszőleges adatokkal egy vállalkozás mérlegét, és eredménykimutatását! Elemezd
a beszámoló adatait!
Leadandó: Egy vállalkozás működésének elemzése. Vagyona, pénze, forrásai,
eladósodottsága, nyeresége, alapítói vagyona, eszközeinek összetétele, likviditása.
Forrás: http://www.e-ugyfelkapu.hu/ceginfo/
2.) Üzleti gazdaságtan 12. évfolyam

elmélet
Téma: Számvitel
Készíts kalkulációt egy tetszőleges termékre.
Válassz ki egy tetszőleges terméket, vagy szolgáltatást és készítsd el a kalkulációját! Javaslom
válaszd a családod egy vasárnapi ételének, vagy süteményének a kalkulációját. (Pl.: pogácsa)
Tegyél javaslatot az eladási árra. Mit kell fedezni az eladási árnak, a költségen felül? Készíts
fotókat a termékről, és végtermékről.
Leadandó: A termék összetevőinek leírása, anyagköltség, személyi költség, értékcsökkenés…
1 db termék előállítási költsége. A termék jellemzői, javasolt ára az elérhető haszon elemzése.
Fotó legalább 5 db.
gyakorlat
Téma: Számvitel
Készítsd el tetszőleges adatokkal egy vállalkozás mérlegét (mérlegcsoport bontásig), és
eredménykimutatását!
Nyisd meg a mérlegadatokkal a főkönyvi számlákat, 10 gazdasági műveletet könyvelj a
számlákra ( anyagbeszerzés, tárgyi eszköz beruházás, értékesítés, anyagköltség,
munkabérköltség, járulékok és écs.), majd zárd le a számlákat, készíts főkönyvi kivonatot,
eredménykimutatást és zárómérleget!
Leadandó: Nyitómérleg, gazdasági műveletek, idősoros és számlasoros könyvelés,
eredménykimutatás és zárómérleg.
3.) Marketing 13A
Téma: Marketing
Válassz ki egy terméket(pl.: kenyér), vagy egy rendezvényt ( pl. koncert) és készítsd el a
marketing kampányát.
Alkalmazzál minél több reklámeszközt, készíts reklámköltségvetés. A plakátokat tervezd meg,
a szlogeneket fogalmazd meg, egy rádióinterjú párbeszédét tervezd meg. Tegyél javaslatot a
kampány hatékonyságának mérésére.
Leadandó: Marketingterv (reklámra koncentrálva), reklámtervek több reklámeszközre,
reklámköltségvetés. Hatékonyságmérési javaslat.
4.) Gazdálkodási ismeretek 12c
Téma: Vállalkozás
Készítsd el tetszőleges adatokkal egy vállalkozás mérlegét(mérlegcsoport bontásig), és
eredménykimutatását! Elemezd a beszámoló adatait, valamennyi tanult mutató segítségével!
Mutass rá a mérleg és eredménykimutatás kapcsolatára! Mit tudunk meg a vállalkozásról a
beszámoló két alapdokumentumának ismeretében?
Leadandó: Mérleg, eredénykimutatás, vagyonelemzés, jövedelmezőségi mutatók, likviditási
mutatók. Cégleírás.

5.) Gazd és jogi ismeretek 10 c
Téma: Államháztartás
Válassz ki egy magyarországi települést (egyeztess az osztálytársaiddal, lehetőleg eltérő
település legyen). Vizsgáld meg az önkormányzatnak milyen adóbevételei, esetleg egyéb
bevételei vannak. Rajzold le az önkormányzat szervezeti struktúráját, nevesítsd a
polgármestert, jegyzőt. Írd le milyen állandó feladatokat és milyen fejlesztéseket végeztek az
elmúlt évben. Tegyél javaslatot további fejlesztésekre!
Leadandó: Az önkormányzat bemutatása, néhány fotóval. Elemzés az önkormányzat
munkájáról egy kívülálló szemével.

