Játék a vállalkozási formák témakörben
Tervezett idő: kb. 45 perc
A játék célja:
A játék segíti az egyéni és társas vállalkozási forma előnyeinek, hátrányainak
megismerését.
Szükséges eszközök:
TANÁRI LAP (egyéni és társas vállalkozás)
DIÁKOLDAL
Olló
Előkészületek:
Mielőtt felvágjuk a TANÁRI LAP felvágandó lapot, készítsünk másolatot minden
diák számára, és még egyet-egyet külön.
Másoljuk le a DIÁKOLDAL-t is (csoportonként egyet.).

A játék menete:
1. Osszuk fel az osztályt négy vagy öt részre és kérjük meg a diákokat, hogy
meglévő ismereteik, információik alapján gyűjtsék össze az egyéni és a társas
vállalkozás előnyeit, illetve hátrányait, lehetőleg minél többet! Mondjuk meg
nekik, hogy ki kell tölteniük a DIÁKOLDAL-t is, és hogy erre 10-15 perc áll
rendelkezésükre!
2. Minden csoportból egy szóvivő számoljon be az osztálynak az eredményről. A
tanár és az osztály közösen vitassák meg a hallottakat!
3. Kérjünk három önként jelentkezőt, egyikül legyen egyéni vállalkozó, a másik
kettő alkosson egy társaságot! Mindhárman hagyják el a helyiséget!
4. Osszuk szét a tanári lapok felvágott céduláit az osztály tagjai között! Minden
diáknak egy előny vagy hátrány jusson.
5. Mondjuk meg a diákoknak, hogy ha az önként jelentkezők visszajönnek a
terembe, fel kell olvasniuk a náluk levő „előnyöket” illetve „hátrányokat”!
6. Kérjük meg az önként jelentkezőket, hogy jöjjenek vissza a terembe!
Magyarázzuk el nekik, hogy minden diák fel fogja olvasni a nála levő „előnyt”,
vagy „hátrányt”, és az ő dolguk az, hogy kiválasszák, melyik vonatkozik az ő
üzleti vállalkozásuk típusára. Kérjük meg a diákokat, hogy álljanak eszerint
megfelelő csoportokba az osztály előtt!
7. Amikor a válogatás megtörtént, kérdezzük meg a diákokat, hogy egyetértenek-e
az önként jelentkező választásával! Ha nem, kérjük meg őket, hogy
csatlakozzanak ahhoz a csoporthoz, amelyet ők helyesnek tartanak!
8. Kérjük meg az összes diákot, hogy foglaljanak helyet, majd osszunk ki nekik egyegy felvágatlan példányt a tanári lapokból, hogy eltehessék!
Megjegyzés: Ha kis létszámú az osztály (csoport), és az előnyök és hátrányok (vagyis
a kiosztandó cédulák) száma nagyobb, mint a diákok száma, akkor a gyakorlatot
érdemes két részre osztani. Az egyik alkalommal az egyéni vállalkozás előnyeiről,
hátrányairól lenne szó, a másik alkalommal a társaságok előnyeiről, hátrányairól.
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TANÁRI LAPOK (FELVÁGANDÓK!)
Egyéni vállalkozó – ELŐNYÖK:

Könnyű a vállalkozást elkezdeni
Gyors döntéseket lehet hozni
Egyszerűbb adminisztráció
Alapítási költségek csekélyek
Családi vállalkozás jelleg
Nem kell osztozni mással a nyereségen
Egyéni vállalkozó – HÁTRÁNYOK:

Nem jogi személy
Korlátlan felelősség
Korlátozott pénzügyi lehetőségek
Kedvezőtlenebb adó- (költségelszámolási),
és társadalombiztosítási szabályok
Kevésbé ismerik el partnerként
Több tevékenységet korlátozó kötöttség
(képesítési követelmény, koncessziós törvény formamegkötései)
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Társas vállalkozás – közkereseti társaság, betéti társaság - ELŐNYÖK:

Tőkebevitel lehetséges
Megosztott felelősség
Egyszerűsíthető a könyvvezetés
Társas vállalkozás – közkereseti társaság, betéti társaság - HÁTRÁNYOK:

Korlátlan felelősség
Nem jogi személy
Bizalomra épül
Társas vállalkozás – korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság - ELŐNYÖK:

Jelentős mértékű tőkebevonásra alkalmas
Jogi személy
A magánvagyon elválik a vállalkozás
vagyonától
Társas vállalkozás – korlátolt felelősségű társaság, rt. – HÁTRÁNYOK:

Alapítási költségek magasak
Bonyolult adminisztráció
Elvész a személyes jelleg
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DIÁKOLDAL
EGYÉNI ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI

Egyéni vállalkozó – előnyei:

Egyéni vállalkozó – hátrányai:

Társas vállalkozás – előnyei:

Társas vállalkozás – hátrányai:
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