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Óraterv 38. óra 
 

A pedagógus neve: Varga Zsuzsanna 

Tantárgy: Gazdálkodási ismeretek 

Osztály: 11.C. Erdészeti szakmunkás szakmát tanuló, végzős szakiskolai osztály) 

A tanulási-tanítási egység témája: Jogi alapok 

Az óra témája: Fontosabb szerződéstípusok,   A szerződéskötés általános szabályai. 

Az óra célja és feladata: Annak megismertetése, hogy a vállalkozások működtetése során a különböző szerződések átszövik a mindennapi 

gazdálkodást. A szerződések alapvető feltételei a gazdálkodásnak.  Fogalmazódjon meg a tanulókban, hogy a szerződés mindegyik szerződő fél 

számára jogi úton kikényszeríthető jogokat és kötelezettségeket tartalmaz. Legyenek tisztába a főbb szerződéstípusokkal. Ismerjék meg a 

szerződéskötés általános szabályait. Az aláírásnak súlya van! A legfontosabb fogalmak, szavak megismertetése angolul. 

Fejlesztendő készségek, képességek: kreatív gondolkodás, beszédértés, kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, íráskészség, figyelem, 

fejlődés igénye, együttműködési készség, közös tervezés, feladatmegosztás, szabad véleményalkotás, döntés képessége. 

Tantárgyi kapcsolatok: angol, kommunikáció, szakmai elméleti tárgyak, szakmai gyakorlat 

Felhasznált források:  

 Saját jegyzetek. 

 Közel 30 éves szakmai tapasztalat. 

 Továbbképzéseken, bemutató órákon, tréningeken gyűjtött anyagok, ötletek, játékok, feladatlapok. 

 Saját készítésű anyagok, feladatlapok, bemutatók. 

 http://szigetnyitudas.hu/jatek 
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38. óra 
 

Idő- 

keret 

Az óra menete Fejlesztendő 

képességek, készségek, 

kompetenciák 

Alkalmazott 

módszerek 

Szükséges 

eszközök 

Munkaszervezés 

Tanári tevékenység Tanulói tevékenység 

2 perc  Óra eleji szervezési 

feladatok meghatározása. 

 A feladat 

elvégzésének 

ellenőrzése. 

 Jelentés 

 Munkához 

szükséges eszközök 

előkészítése.  

 Csoportvezetők, 

eszközfelelősök, 

időfelelősök 

kijelölése 

 kommunikáció 

 együttműködés 

 beszédértés 

 közös tervezés és 

feladatmegosztás 

 szabad 

véleményalkotás 

 döntési képesség 

 frontális munka 

 csoport munka 

 Füzet, 

 Íróeszköz. 

 A/3-as lap 

minden 

csoportnak. 

 A tanulók 

csoportokban 

ülnek.  

 5 csoport van. 

 Önállóan 

választják a 

felelősöket. 

3 perc Óra eleji bevezető 

gondolatok: Munkajog 

szerepe. Jogi szabályozás 

A szerződések alapvető 

feltételei a 

gazdálkodásnak.  

Óra címének 

meghatározása: 

Szerződések 

 Figyelem. 

 Óra címének 

rögzítése a füzetben. 

 együttműködés 

 fejlődés igénye 

 beszédértés 

 

 tanári magyarázat 

 szemléltetés:1.dia 

 

 Füzet, 

 Íróeszköz. 

 

 

 

8 perc  Feladat kijelölése: A 

csoportok írjanak az A/3-

as lapra 10 olyan 

mindennapi élethelyzetet, 

amikor valamilyen 

 Feladatmegoldás  együttműködési 

készség 

 szabad 

véleményalkotás 

 döntés képessége 

 csoport munka 

 

A/3-as lap A csoportok 

előzetesen 

megkapták az 

A/3-as lapokat. 

A felsorolás a lap 
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megállapodást kötnek. 

 Feladat megoldásának 

nyomon követése. 

 Szükség szerint a 

munka segítése. 

 kreatív gondolkodás 

 feladat megosztás 

szélére, egymás 

alá kerüljön, mert 

még dolgozunk 

vele. 

4 perc  Feladat 

megbeszélésének 

vezetése 

 A feladat 

megoldásának 

ismertetése 

 Aktív 

közreműködés. 

 véleményalkotás 

 figyelem 

 együttműködési 

készség 

 kommunikáció 

 

 megbeszélés   

3 perc  A feladatmegoldás 

összegzése. 

 A szerződés 

fogalmának 

meghatározása.  

 Kötelem 

meghatározása 

 Óravázlat készítése 

a füzetbe. 

 Jegyzetelés 

 figyelem 

 beszédértés 

 szemléltetés:2.dia 

 tanári magyarázat 

visszakérdezéssel 

  

6 perc  Feladat 

meghatározása: 

Gyűjtsenek össze olyan 

általános szabályokat, 

amely valamennyi 

szerződésre igaz!  

 Feladat megoldásának 

nyomon követése. 

 Szükség szerint a 

munka segítése 

kérdésekkel: 

 Ki dönti el, hogy 

szerződést kötsz, 

 Aktív 

közreműködés 

 Feladat elvégzése 

 kreatív gondolkodás 

 szabad 

véleményalkotás 

 kommunikáció 

 feladat megosztás 

 közös tervezés 

 

 csoport munka A/3-as lap  



Erasmus + 

                                                               Óraterv     Varga Zsuzsanna 

  

 

hogy kivel, hogy 

milyet, milyen 

feltételekkel? 

5 perc  A feladatmegoldás 

összegzése: A szerződés-

kötés általános 

szabályainak 

megfogalmazása. 

 Aktív 

közreműködés 

 Óravázlat készítése 

a füzetbe. 

 beszédértés 

 íráskészség 

 figyelem 

 fejlődés igénye 

 

 tanári magyarázat 

kérdezéssel 

 frontális munka 

 egyéni munka 

 szemléltetés:3.dia 

  

 3perc  Feladat kiosztása: 

Minden csoport kap két 

szerződés típus 

megnevezését és másik 

lapon azok rövid 

meghatározását. Össze 

kell párosítani. 

 Szükség szerint a 

munka segítése. 

 Aktív 

közreműködés 

 Feladat elvégzése. 

 

 kreatív gondolkodás 

 kommunikáció 

 döntés képessége 

 figyelem 

 fejlődés igénye 

 szabad 

véleményalkotás 

 feladat megosztás 

 tanári magyarázat 

kérdezéssel 

 csoport munka 

 szemléltetés: 

4.dia 

 

 feladatlapok 

csoportonként 

 gyurmaraga

sztó 

Minden csoport 

megkapja 

kinyomtatva két-

két szerződéstípus 

megnevezését és 

a két típus rövid 

leírását. 

 5 perc  A megoldások 

ismertetésének 

koordinálása. 

 Az egyes 

szerződéstípusok 

bemutatása diasor 

felhasználásával. 

 Feladat megoldás 

 Megoldások 

ismertetése 

 kreatív gondolkodás 

 figyelem 

 együttműködési 

készség 

 közös tervezés 

 szabad 

véleményalkotás 

 döntés képessége 

 csoport munka 

 szemléltetés: 5-6-

7-8. dia 

 tanári koordinálás 

  A megoldásokat a 

táblára rögzíteni 

gyurmaragasztó 

segítségével és 

hangosan 

ismertetni az 

osztállyal. 

4 perc  A szükséges angol 

szavak körének 

meghatározása 

 Szókártyák 

elkészítése 

 figyelem 

 fejlődés igénye 

 angol nyelvi 

kompetenciák fejlődése 

 csoport munka  Minden csoport 

megkapja előre 3-

3 kártyát. 

2 perc  Óra anyagának 

összefoglalása  

 Aktív figyelem 

 SZITU 

 figyelem  tanári közlés 

 szemléltetés:9.dia 

 SZITU 

Vállalkozások, 
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 játékmegoldás szerződések, 6. 

játék 

 

 

 

 

 

Mellékletek:  

 

1.  

         1. sz feladatlap 

 
Szerződés fajtája Tartalma 

Adásvételi  Dolog tulajdonba adása pénz ellenében. 

Megbízási Megbízási szerződés alapján a megbízott 

köteles a rábízott ügyet ellátni a megbízó 

utasításai szerint és érdekeinek megfelelően.  

Vállalkozói Vállalkozási szerződésben az egyik fél, a 

vállalkozó valamilyen munkával elérhető 

eredmény létrehozására vállal 

kötelezettséget, a megrendelő pedig az 

eredmény átvételére és kifizetésére köteles. 

Hitel A hitelintézet arra vállal kötelezettséget, 

hogy egy meghatározott pénzösszeget a 

szerződésben rögzített ideig készenlétben 

tartja. Ha letelik a határozott idő, akkor díjat 

kell fizetni. Pénzintézetek kötik meg. 

Kölcsönszerződés előszerződése. 

Kölcsön Kölcsönbe adó meghatározott összeget 
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bocsát az adós rendelkezésére.  

Bérleti A bérbeadó köteles a dolgot időlegesen a 

bérlő használatába adni, a bérlő pedig bért 

fizetni. 

Lízing Speciális bérleti szerződés, amelynek 

eredményeként a bérlő a szerződés lejártakor 

a dolog felett tulajdonjogot szerezhet. 

Biztosítási  Biztosítási szerződés alapján a biztosító 

meghatározott jövőbeni esemény, az ún. 

biztosítási esemény bekövetkeztétől függően 

bizonyos összeg megfizetésére, vagy más 

szolgáltatás teljesítésére a másik fél pedig díj 

fizetésére köteles.   

Ajándékozási  Ajándékozási szerződés alapján az egyik 

fél, az ajándékozó a saját vagyona rovására a 

másik félnek, a megajándékozottnak, 

ingyenes vagyoni előnyt juttat. 

Munka A munkaviszony a munkáltató és 

munkavállaló között létrejött, munkavégzésre 

irányuló jogviszony, amelyet 

munkaszerződés rögzít, melyet mindig írásba 

kell foglalni. 

Szállítási A szállító köteles a szerződésben 

meghatározott dolgot a kikötött későbbi 

időpontban vagy időszakban a 

megrendelőnek átadni, a megrendelő pedig 

köteles a dolgot átvenni és az árát megfizetni  

Csere  A csere dolgok tulajdonának kölcsönös 

átruházását jelenti a cserélő felek 

részéről.  Dolgok cseréjére kerül sor. 
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2. Tábla vázlat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tábla vázlat 

38. óra 
 

 

SZERZŐDÉS 

 

I.Fogalma 

II.A szerződéskötés általános szabályai 

III.Szerződések fajtái 
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3. Power point bemutató 
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Angol szókártyák:  

szerződés agreement 

kölcsönt felvenni to borrow money 

hitel credit 

pénz money 

venni to buy 

eladni to sell 

bérbe venni to rent 

bérbe adni to lease 
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munka work 

szállítás transfer 

csere exchange 

biztosítás insurance 

 

 

Piliscsaba, 2017.augusztus 30.           Varga Zsuzsanna 

                                  agrármérnök tanár 


