
 

 

Tanóra / modul címe: 
 

AZ ÁLLAM ÉS SZEREPE A PIACGAZDASÁGBAN 
 
 
A tanóra célja: 

Az állam szerepe a nemzetgazdaságokban a történelem előrehaladtával sokat változott. Nincs 
törvényszerű összefüggés az állam beavatkozásának mértéke és az adott ország gazdasági 
fejlettsége között. A komparatív előnyök szerinti nemzetközi munkamegosztás elméleti 
folyamatait a nagyhatalmak gazdaságpolitikája rendre átírta.  
Az óra célja az, hogy megnézzük és átbeszéljük azokat az állami feladatokat és célokat, 
amelyek elengedhetetlenek a gazdaság egészséges működéséhez. 
 

 1. Feladat 

„A határon túli magyarok számára az állampolgárság mellett a valódi garanciát a szavazati jog 
jelenti – jelentette ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a 
Magyar Televízió Ma reggel című műsorában. Hangsúlyozta: azokat, akik most 
állampolgársági esküt tettek, ugyanúgy megilleti az alkotmány védelme minden téren, mint 
bármely más állampolgárt. Mint mondta: az állampolgársági eskü a nemzet közjogi 
egyesítését jelenti, az idei március 15-e nemzettársaink polgártársainkká válásának 
dátumaként vonul majd be a magyar történelembe.” 
http://semjenzsolt.hu/kozelet/interjuk/az-allampolgarsagi-esku-nemzet-kozjogi-egyesiteset-
jelenti 
 
A fenti szöveg elolvasása után páronként beszéljétek meg, hogy: 
1. Mit jelent számotokra az állam kifejezés? 
2. Mi különböztetheti meg a Magyar Államot bármely más államtól? 
 

 Válaszaitokat egy tanuló írja fel a táblára, majd közösen válasszátok ki, hogy ezek közül 
melyik ötöt tartjátok a legfontosabbnak! 
 

 2. Feladat 

Rendezzétek a különböző fogalmakat és jellemzőket halmazokba az államformáknak 
megfelelően! Segítségül néhány külföldi állampolgár saját országáról alkotott véleményét is 
elolvashatjátok.  
 
„Nasaruddin Mohamad Ománból – Egy puccs után 1970-ben egyesítette az új szultán az 
országot, és azóta is próbálja nyugati mintára vezetni. Többször is írtak már ki választásokat, 
azonban érdekes módon mindig az ismerősi köréből és rokonai közül kerülnek ki a leendő 
miniszterek. Főleg rendeletekkel kormányoz.” 



 

 

 
„Kevin Glover Texasból – Nyáron a jogi diplomám megszerzése után meglátogattam az 
unokatesómat San Franciscoban. Gondoltam, hogy kipróbálom magam az ottani 
munkaerőpiacon. Legmerészebb álmomban sem gondoltam volna, hogy diplomám 
érvényesítéséhez újra kellene vizsgáznom, csak azért, mert ebben az államban sok esetben 
mások a törvények. A helyi törvények átolvasása közben sok érdekességre bukkantam. 
Vétség például bármilyen vadászati célból kilőni mozgó járműből, kivéve, ha a célpont egy 
bálna, vagy tilos nőknek házikabátban vezetniük, továbbá semmiféle jármű nem lépheti át a 
96 Km/óra sebességet vezető nélkül.” 
 
 

 
Helyezzétek el az alábbi fogalmakat a fenti halmazokba! Lesz olyan fogalom is, ami nem 
kerül egyik halmazba sem. 



 

 

Fogalmak: 1. szavazati jog, 2. parlament, 3. alkotmány, 4. magas életszínvonal, 5. teljhatalom, 
6. tagállam, 7. Nagy-Britannia, 8. Németország, 9. Magyarország, 10. Omán, 11. USA , 12. az 
uralkodó törvényeket hoz, és néha némelyiket meg is sérti. 
 
Szerintetek milyen fogalmak vagy jellemzők kerülhetnének még a felsorolásba? Melyik 
halmazba helyeznétek azokat? 
 
A feladat megoldása után próbáljatok válaszolni a következő kérdésekre: 
1. Szerintetek milyen fogalmak vagy jellemzők kerülhetnének még a felsorolásba? 
2. Melyik halmazba helyeznétek azokat? 
 

 A feladatot ellenőrizzük közösen táblára rajzolt halmazok segítségével! 
 

 3. Feladat 

Tanári irányítással beszéljétek meg az állam feladatait a piacgazdaság működése során! 
 

 4. Feladat 

Egy szituációs játék résztvevői lesztek. Egy számítógép-alkatrész tervező és gyártó cég új 
munkatársak felvételére készül.  
Öt diákra lesz szükség, akik a felvételi bizottság tagjaiként összeülnek és megbeszélik a 
felvételi szempontokat.  
A többiek közben felkészülnek a felvételi elbeszélgetésre, ahol legjobb formájukat kell 
nyújtaniuk.  
Két perces felkészülés időt kaptok az interjú előtt .  
A bizottság tagjai véletlenszerűen válasszanak ki tanulókat (3-5 fő), akik maximum 1-1 
percben elmondhatják, hogy miért szeretnének ezen a munkahelyen dolgozni. Ha szükséges, 
akkor a bizottság tagjai feltehetnek kérdéseket is a jelentkezőkhöz.  
Az elbeszélgetés után a bizottság újra üljön össze és értékelje a jelentkezőket! Dönthetnek 
úgy, hogy mindenkit felvesznek, de akár el is utasíthatják az összes jelentkezőt, azonban 
minden esetben meg kell indokolniuk döntésüket. 
 

  5. Feladat 

Városotokba érkezik egy külföldi cég, amely több száz új munkahelyet létesítene. A cég 
azonban szeretne az egyetlen zöld területre letelepedni.  
Próbáljatok meg egy városgyűlés alkalmával döntést hozni arról, hogy beengeditek-e a céget!  
 
A feladatot a szerepek kiosztása után csoportmunkában kell megoldanotok!  
Fogalmazzatok meg minél több érvet az álláspontotok mellett, és fogalmazzatok meg minél 
több kérdést a többiek felé!  



 

 

Először 3 percet kaptok, hogy kialakítsátok álláspontotokat, majd az álláspontok bemutatása 
után 2 percet arra, hogy reagáljatok a többiek gondolataira, és kérdéseket tegyetek fel nekik 
(ezekre egyből lehet válaszolni)!  
 
A résztvevők: 
 
CÉG TULAJDONOSA: Vállalatod terjeszkedni kíván Magyarországra, rengeteg embernek 
tudsz munkát adni, ha sikerül megállapodni, azonban téged főleg a profit vezérel. 
 
 
KÖRNYEZETVÉDELEM KÉPVISELŐJE: A város egyetlen nagyobb zöld területét 
foglalná el a cég, ezt nem szabad engedni. 
 
 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ: A városnak jól jönne a bevétel, viszont a lakosság 
érdekeit is szem előtt kell tartani. 
 
 
MUNKANÉLKÜLIEK KÉPVISELŐJE: A városban sok munkanélküli van, ez jó lehetőség 
lenne a számuk csökkentésére. 
 
 
KERESKEDŐK KÉPVISELŐJE: A cég további embereket vonz a városba, ők is itt fognak 
bevásárolni, ami a helyi boltoknak hoz hasznot. 
 
 
HELYI LAKOSOK KÉPVISELŐJE: Jó lenne, ha több munkahely lenne, de az egyetlen zöld 
területen hoznák létre a céget, ahová a családok hétvégére kimennek piknikezni, játszani.  
 
 
ELNÖK: Vezesd le a tárgyalást!  
Az első körben minden csapat ismertesse a saját álláspontját.  
Ezt követően adj minden csapatnak 2 percet, hogy dolgozza ki a véleményét a többi 
csapatról!  
Ha ezeket is ismertették a többiekkel, utána jelentkezéssel bárki elmondhatja a véleményét. 
Mindenkinek adjál szót, ne engedd, hogy egymás szavába vágjanak!  
Törekedj arra, hogy a tárgyalás szavazással végződjön! 
Résztvevők: Cég képviselői, Környezetvédelem képviselői, Önkormányzat képviselői, 
Munkanélküliek képviselői, Kereskedők képviselői, Helyi lakosok képviselői 
 



 

 

 

 Szavazzatok, hogy beengeditek-e a városba a céget! 
 


