
 

 

 

 

 

VÁLLALOD? – projektfeladat 

 

 

 

 

 

A projektfeladat a 21. század társadalmi-gazdasági folyamataival kapcsolatos. 

Rendeződjetek 5–6 fős csoportokba, majd válasszatok egy szituációt az alábbi lehetőségek 

közül! Ezzel fogtok foglalkozni a következő hetekben.  

Tervezzétek meg saját vállalkozásotokat! Gondoljátok végig, hogy a választott szituációban 

milyen lehetőségeitek lennének egy saját vállalkozás beindításához! Mindenképpen vegyétek 

figyelembe a szövegben leírt társadalmi-gazdasági tényezőket is! Járjatok utána, hogy az adott 

helyszínen milyen tényezőket (pl. lehetséges célcsoport) kell mindenképpen mérlegelnetek, 

hogy vállalkozásotok sikeres legyen!  

Tervezzétek meg lépésről lépésre, hogy miként indulnátok el az úton! Bármelyik szektorban 

gondolkodhattok, a lényeg, hogy vállalkozásotok környezettudatos alapokra épüljön és fő 

profilotok is ezzel kapcsolatos legyen! Gondolkodhattok cégben, boltban, gyárban, farmban, 

oktatásban, kutatásban, egyszóval bármiben – csak a képzelet szabhat határokat. Fontos, hogy 

ügyeljetek a határidők betartására!  

A feladat időtartama: 7 hét  

 

A feladattal kapcsolatos beadandók, teendők  

1) A vállalkozásotok logójának megtervezése és rövid leírása. (határidő: 10.14.) 

2) A választott szöveggel kapcsolatos társadalmi-gazdasági tényezők leírása és az azokból 

levont következtetések bemutatása (maximum 2 oldalban). (határidő: 10.21.) 

3) Pénzügyi- és marketingterv (maximum 1 oldal). (határidő: 11.04) 

4) A vállalkozásotok tervezete, amiben leírjátok, hogy miért választottátok azt, miért tartjátok 

megfelelőnek, miben nyilvánul meg abban a környezettudatosság (konkrét példákkal!), 

valamint vállalkozásotok lehetséges utóéletét (pl. sikerek, kockázatok) is felvázoljátok 

(minimum 5-6 oldal, TNR, 12-es betűméret, 1,5-ös sorköz). (határidő: 11.13.) 

5) Egy rövid bemutató osztálytársaitok számára (8-10 perc). (bemutató időpontja: 11.18.) 

 

 

 



A) Megelégelted zajos, nyüzsgő New York-i életedet és úgy döntöttél, hogy hazaköltözöl 

Magyarországra. Fejedbe vetted, hogy egy Békés megyei, 6000 fős településen saját 

vállalkozást indítasz. Meglehetősen keveset tudsz az ország e részéről, de alapos 

informálódás után, felmérve a helyszín sajátosságait sikerül egy jó ötletet kitalálnod. Ezeket 

mindenki tudja a településről: a lakosság 65%-a 60 éven felüli, a településen mindössze egy 

50 főt foglalkoztató cipőgyár működik, valamint a környéken sincs sok munkalehetőség.  

 

B) Agglomerációban élő fiatalként megelégelted, hogy napjaid jelentős része ingázással telik. 

Elhatároztad, hogy ezen változtatsz és egy saját vállalkozást indítasz csupa fiatalokkal. A 

településeden 54 000-en élnek, akik nagyrészt az elmúlt 15 éven belül költöztek ide. 

Városodban leginkább a középosztály képviselteti magát, a leggyakrabban 2-3 gyerekes, 

kertes házban élő családokkal találkozhatunk itt. A település lélekszáma a beköltözések 

miatt napjainkban is dinamikusan nő, az infrastrukturális fejlesztések miatt pedig egyre több 

a zöldövezet.  

 

C) Úgy gondolod, tanyasi emberként pontosan tudod, hogy mi kell egy budapestinek! Hosszas 

mérlegelés – és persze néhány év spórolás – után felköltözöl a fővárosba és saját 

vállalkozást indítasz. Sikerül az V. kerületben egy 70 m2-es helyiséget bérelned, de hosszú 

távú célod, hogy tovább terjeszkedj. Az ötleted egyedülálló a fővárosban, de vannak 

hasonló profillal rendelkező vállalkozások, amik nehézséget okozhatnak számodra, sőt 

néhányan azt rebesgetik, hogy egy kartell van kialakulóban… Célod, hogy legalább 30 

embert foglalkoztass. 

 

D) Meguntad csendes, kisalföldi életedet és Svédországba költözöl, hogy vállalatot alapíts. 

Magyarországon már próbálkoztál egy ökogazdasággal, csakhogy nem sok sikerrel. 

Svédországban van egy ismerősöd, aki képzett informatikus, ő hívott, hogy alapítsatok 

közös vállalatot. A településen közel 50 000-en laknak és termékeny talajjal rendelkezik. A 

közlekedési kapcsolatok szörnyűek, noha a legközelebbi nagyobb város mindössze 27 km-

re van, és számtalan 2-3000 fős település is van a környéken.  

 

E) Bezárt a bánya, oda a munkád. Félretett megtakarításodból egy új vállalkozás alapításán 

töröd a fejed, ami a hozzád hasonló közel 100 embernek nyújtana munkalehetőséget. 

Településeden az iskolázottság viszonylag alacsony és a lakosok többnyire rossz 

körülmények között élnek, ám a volt bánya miatt a közlekedési adottságok kiválóak. 

Szabadidős lehetőség egyáltalán nincs a környéken, ám a szomszédos nagyvárosban 

dinamikusan emelkedik az oktatás színvonala. Korábbi tapasztalataidból tudod, hogy a 

lakosság nyitott az újdonságokra.  

 

F) Az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírások miatt a turizmus megszűnőben van 

környékeden, ráadásul a helyi adók is emelkednek.  Tőkéd még csak-csak lenne, azonban a 

környékről folyamatosan költöznek el az emberek, mondván, hogy ott semmi lehetőség 

nincs. Pedig az egykor virágzó turizmus számos munkalehetőséget kínált a többnyire fiatal, 

középkorú lakosságnak, akiknek – a közeli iskolavárosok miatt – jelentős hányada magasan 

képzett. Elhatározod, hogy egy vállalat elindításával megállítod az itt zajló folyamatokat.  

 

 

 

Variációk vállalkozóknak 

Amennyiben valami másban gondolkodsz, akkor alkosd meg saját társadalmi-gazdasági 

környezetedet és ahhoz alkalmazkodva indítsd be sikeres vállalkozásodat! 


