
 

Szerepjáték a családi gazdálkodás témakörből 

A gyakorlat (Molnár család) lebonyolítása 

 Alakítsunk 4-fős csoportokat! 

 Osszuk ki a szerepkártyákat, és kérjük meg a résztvevőket, hogy a 
szerepkártyák elolvasása után készüljenek fel a szerepükre, hogy el tudják 
játszani az adott szereplőt. A csoportok mellé rendelhetünk megfigyelőt is, aki 
később beszámol a történtekről. 
Fontos, hogy a családoknak le kell bonyolítania a családi tanácskozást, és 
döntésre kell jutni, hogy kinek az igényeit teljesítik. A rendelkezésre álló idő 
kb. 20 perc. 

 A családi tanácskozások után a csoportok 1- 2 percben számoljanak be a 
családi döntésről! 

 Mérjük fel azt is, hogy az egyes családtagok mennyire elégedettek a döntéssel. 

A beszámolók után osszuk ki az alábbi TESZT-lapot, és mindenki egyénileg töltse ki! 

SZEREPKÁRTYÁK 

Molnár Peti, a gyerek 

Sajnos már karácsonyra sem kaptál egysoros görkorcsolyát, pedig ez minden vágyad. 
Közeleg a születésnapod (már csak két hét), szeretnéd meggyőzni a családod, hogy 
vegyék meg ajándékba. Ez a családi költségvetést 20 000 Ft-tal terhelné. Valamint azt 
szeretnéd, ha a heti zsebpénzed 1 000 forintról 1 500 forintra felemelnék. 

A család jövedelme: 

Apa fizetése:  144 000 Ft 
Anya fizetése: 128 000 Ft 
Nagyi nyugdíja:   78 400 FT 

A család fix kiadásai a következők: 

Rezsi:        60 000 Ft 
Élelmiszer, tisztálkodás, egyebek: 100 000 Ft 
Autóval kapcsolatos költségek:    32 000 Ft 
Tömegközlekedés, bérletek    14 900 Ft 
A gyermek zsebpénze       4 000 Ft 

Molnárné Kis Aranka, az anya 

Rövidtávú terved egy „teljes felújítás”, azaz fodrász, kozmetikus és egy új ruhadarab. 
Ez minimum 20 000 Ft-ot jelentene. Valamint nagyon szeretnél egy mosogatógépet, 
mert utálsz mosogatni és mindig neked kell. A legolcsóbb, aminek elfogadható a 
minősége, 92 000 Ft.  

A család jövedelme: 

Apa fizetése:  144 000 Ft 
Anya fizetése: 128 000 Ft 
Nagyi nyugdíja:   78 400 FT



 

A család fix kiadásai a következők: 

Rezsi:        60 000 Ft 
Élelmiszer, tisztálkodás, egyebek: 100 000 Ft 
Autóval kapcsolatos költségek:    32 000 Ft 
Tömegközlekedés, bérletek    14 900 Ft 
A gyermek zsebpénze       4 000 Ft 

Molnár Jenő, az apa 

Egyrészt az autót le kellene vizsgáztatni a jövő hónapban. Ehhez kb. 70 000 Ft 
szükséges, másrészt nagy horgász vagy, és szeretnél egy új botot, mert a hétvégén 
eltört az egyik legjobb botod. 

A család jövedelme: 

Apa fizetése:  144 000 Ft 
Anya fizetése: 128 000 Ft 
Nagyi nyugdíja:   78 400 FT 

A család fix kiadásai a következők: 

Rezsi:        60 000 Ft 
Élelmiszer, tisztálkodás, egyebek: 100 000 Ft 
Autóval kapcsolatos költségek:    32 000 Ft 
Tömegközlekedés, bérletek    14 900 Ft 
A gyermek zsebpénze       4 000 Ft 

Özv. Molnárné, a nagymama 

Nem akarsz ugyan a család terhére lenni, de azért jó lenne, ha elmehetnél egy két 
hetes pihenésre, Hévízre. Teljesen ingyen tudsz menni, mert az orvos beutalt, de 
persze költőpénzre szükséged van. Azt gondolod, hogy 15 000 forint bőven elég 
volna. Ehhez az úthoz viszont szükség lenne még egy új fürdőruhára, kb. 8 000 
forint, és egy papucsra kb. 5 000 forint. 

A család jövedelme: 

Apa fizetése:  144 000 Ft 
Anya fizetése: 128 000 Ft 
Nagyi nyugdíja:   78 400 FT 

A család fix kiadásai a következők: 

Rezsi:        60 000 Ft 
Élelmiszer, tisztálkodás, egyebek: 100 000 Ft 
Autóval kapcsolatos költségek:    32 000 Ft 
Tömegközlekedés, bérletek    14 900 Ft 
A gyermek zsebpénze       4 000 Ft 


