
 

KERESD A KENYERED! (KI EHET A VÉGÉN?) 

JÁTÉKSZABÁLYOK 

A játék során egy háztartás vagy egy vállalkozás szerepét játsszátok el. Olvassátok el 
alaposan, mi is ezek funkciója a játék során. Tanárotok osztja ki a szerepeket. 

Háztartások 

Az a feladat, hogy emberi, természeti és tőke erőforrásaitokat adjátok el vállalkozóknak, 
akik ezek felhasználásával termékeket állítanak elő. Az erőforrások eladásából származó 
jövedelemből vásároljátok meg a háztartásotok számára szükséges termékeket és 
szolgáltatásokat. Ezeket a termékeket és szolgáltatásokat összefoglalóan ÁRUK-nak hívjuk 
a játék során. Minél több ÁRU-t sikerül összegyűjtenetek, annál jobb életet élhettek, annál 
sikeresebbek vagytok. 15 erőforráskártyát kaptok az induláshoz. Az erőforráskártyáitokat 
el kell adnotok a vállalatoknak, hogy az ebből származó jövedelemből ÁRU-t tudjatok 
vásárolni. Tehát ne halmozzátok fel az erőforrásokat, mert a játék végén csak az ÁRUK 
száma számít. 

Vállalatok 

Az a feladatotok, hogy ellássátok a háztartásokat az igényelt termékekkel és 
szolgáltatásokkal, és ezáltal profitra tegyetek szert. A játék során ezeket a termékeket az 
ÁRUK szimbolizálják. Hogy egy ÁRU-t előállítsatok, vállalkozói szerepetekben be kell 
szereznetek egy egységnyi természeti erőforrást, egy egységnyi emberi erőforrást, egy 
egységnyi tőkeforrást. Vállalataitoknak ezeket az erőforrásokat a háztartásoktól kell 
beszereznie a legalacsonyabb áron, amit csak ki tudtok alkudni. Ezután ha mindhárom 
erőforrásból egyet-egyet beszereztetek, szolgáltassátok be az ÁRUGYÁR-ba, amely ezért 
egy ÁRU-t fog termelni nektek. Ezután szabadon eladhatjátok az ÁRU-itokat bármelyik 
háztartásnak a lehető legmagasabb áron. Annak érdekében, hogy profitra tegyetek szert, az 
előállítási költségnél nagyobb áron kell eladnotok az ÁRU-tokat. Ebben a játékban az 
előállítási költség magában foglalja a munkabért, valamint a természeti erőforrásokért és 
tőkejavakért fizetett bérleti díjat és kamatot. A kapott pénzt felhasználhatjátok további 
erőforrások vásárlására, amelyekkel még több ÁRU-t gyárthattok. 10 000 Ft-ot kaptok a 
kezdéshez. Üzleti sikereteket a megszerzett profit nagysága mutatja. Ha elfogy a pénzetek 
és nincs több értékesítésre váró ÁRU-tok, csődöt kell kiáltanotok, majd visszamenni a 
helyetekre és kiállni a játékból. 

Néhány szó az árakról 

Az árakat szabadon alakíthatjátok ki a játék során (a rendelkezésre álló játékpénz keretein 
belül!). A javasolt árkategóriák 500—3000 Ft között mozoghatnak, illetve bármely olyan ár 
elképzelhető, amellyel mind a vevő, mind az eladó egyetért. 

Kellékek 24 fő esetén: 

12 vállalkozó (2 lap nyomtatása) (12 db névjegytok) 
12 borítékban 10 -10 000 Ft (ezer Ft százasokban) 6 db százas pénzlap + 6 db ezres pénzlap 
12 háztartásnak 15-15 db vegyes erőforrás 20 db erőforrás lap nyomtatása 
7 árulap nyomtatása 
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