
Hitelező (játék) 

Tervezett idő: kb. 45 perc 

 

A játék rövid leírása 

A diákok részt vesznek egy szerepjátékban, mely a kölcsön, hitelezés témakörére épül. 

 

 

Szükséges eszközök: 

1. BEFEKTETÉSRE VÁRÓ PÉNZ 

2. SZEREPKÁRTYÁK  

3. TANÁRI LAP  

 

 

Előkészületek: 

1. Fénymásoljuk le és vágjuk ki a játékpénzkártyákat („BEFEKTETÉSRE VÁRÓ PÉNZ”). 

(Mennyisége legyen az osztály létszáma.) 

2. Fénymásoljuk le és vágjuk ki a szerepkártyákat és a „Tartozom Neked” kártyákat. 

(Mennyisége legyen elegendő az osztály felének.) 

3. Fénymásoljuk le és vágjuk ki a TANÁRI LAP 12./1. kártyáit! (Mennyisége legyen elegendő 

az osztály felének.) 

 

 

Játék menete: 

1. Osszuk az osztályt két részre! Az egyik csoport tagjai lesznek a HITELEZŐK. Osszunk ki 

nekik a 10 000 Ft-os játékpénz kártyákat, úgy hogy átlagosan 20 000 Ft-juk legyen! (Kapjon 

néhány közülük 30 000-et, néhány csupán 10 000-et, és hogy ne legyen sértődés, borítékoljuk 

be a játékpénzeket előzőleg.)  

2. Mondjuk meg a HITELEZŐK-nek, hogy az a céljuk, hogy a legnagyobb hozamot érjék el a 

pénzükkel. Olyan HITELIGÉNYLŐ-t kell keresniük, aki a legjobb hozamlehetőséget 

nyújtja számukra. 

3. A csoport másik része HITELIGÉNYLŐ lesz. Osszunk ki minden „HITELIGÉNYLŐ” 

diáknak 1 db. szerepkártyát és 3 db. „Tartozom Neked” feliratú kártyát!  

4. Mondjuk meg a HITELIGÉNYLŐKNEK, hogy céljuk, hogy a „Tartozom Neked” feliratú 

kártyáikat eladják a hitelezőknek! 

5. 5-10 percig kereskedhetnek a diákok a tőkepiacon. 



6. Ezután foglaljon helyet mindenki. Kérdezzük meg: 

a Hány HITELEZŐ tudta kölcsönadni az összes pénzét? (Valószínűleg mindegyik) 

b Hány HITELIGÉNYLŐ adta el az összes „Tartozom Neked” kártyáját? (Lesz több 

olyan diák is, aki nem tudta eladni mindet.) 

c Miért nem voltak hajlandók a HITELEZŐK megvenni az összes „Tartozom Neked” 

kártyát? (Néhány hiteligénylő nem tudta kellőképpen bizonyítani, hogy képes lesz a 

felvett hitel törlesztésére, pl. az a hiteligénylő, aki fagylaltot akart árulni a 

korcsolyapálya mellett.) 

7. Mondjuk meg a diákoknak, hogy eltelt egy (képzeletbeli) év, itt az ideje törleszteni a 

tartozásokat. Kivetítőre rakjuk fel TANÁRI LAP-ot, illetve kivágva a kártyákat is 

odaadhatjuk a megfelelő személyeknek (A1.-nek az A2.-t, B1.-nek a B2.-t, stb.). A 

HITELEZŐK írják fel, hogy mennyit kaptak vissza a HITELIGÉNYLŐIKTŐL.  

8. Beszéljük meg a játékot! 

a Kézfeltartással jelezzék a hitelezők, hányan kapták vissza pénzüket, hányan kaptak 

vissza több pénzt, mint amennyit kölcsönadtak, és hányan kaptak vissza kevesebbet.  

b Miért ért el néhány hitelező hozamot, míg mások nem? 

c Miben hasonlít a játékbeli tőkepiac más piacokhoz? 

d Miben hasonlít, miben különbözik a valós élet tőkepiacához? 

9. Beszéljük meg a diákokkal a törzsanyag III./12. (12. lépés) 1., 2., 3., részét. 

 

 

 



BEFEKTETÉSRE VÁRÓ PÉNZ 
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SZEREPKÁRTYÁK 

 

A1. 
 

Szükséged lenne 30 000 Ft-ra, hogy egy új 

kerékpárt vehess, hogy a már eddig is sikeres 

kerékpáros futár és kézbesítő vállalkozásod 

bővíthesd. 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 11 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Kerékpár Futár 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 11 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Kerékpár Futár 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 11 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Kerékpár Futár 

B1. 
 

Szükséged lenne 30 000 Ft-ra, hogy egy új 

kerékpárt vehess, hogy kedvedre biciklizhess a 

kerékpárklub tagjaival. 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 12 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Kerékpár Klub Tag 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 12 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Kerékpár Klub Tag 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 12 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Kerékpár Klub Tag 

 



 

 

 

C1. 
 

Szükséged lenne 30 000 Ft-ra, hogy kifizethesd a 

Művészeti Iskola tandíját. Amint befejezed az 

iskolát a Kecskeméti Rajzfilm Stúdióban 

szeretnél elhelyezkedni animátorként. 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 11 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Jövőbeli Animátor 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 11 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Jövőbeli Animátor 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 11 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Jövőbeli Animátor 

D1. 
 

Szükséged lenne 30 000 Ft-ra, hogy kifizethesd a 

Művészeti Iskola tandíját. Az iskola 

befejezésével terveid szerint grafiti művész 

szeretnél lenni és a környék épületeit szeretnéd 

„dekorálni”. 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 12 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Jövőbeli Grafiti ’Művész’ 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 12 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Jövőbeli Grafiti ’Művész’ 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 12 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Jövőbeli Grafiti ’Művész’ 

 

 

 



 

 

 

E1. 
 

Szükséged lenne 30 000 Ft-ra, hogy egy új 

fűnyírót vehess a kertépítő vállalkozásodhoz. 

Vállalkozásod annyira sikeres, hogy még egy 

gépre van szükség a megnövekedett kereslet 

miatt. 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 11 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Kertépítő Vállalkozó 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 11 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Kertépítő Vállalkozó 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 11 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Kertépítő Vállalkozó 

F1. 
 

Szükséged lenne 30 000 Ft-ra, hogy egy forró 

csokoládét árusító standot bérelhess a helyi strand 

medencéje mellett. Meg vagy győződve róla, 

hogy a nyári meleg ellenére is szükségük van az 

embereknek egy szívmelengető italra. 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 11 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Forró Csoki Árus 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 11 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Forró Csoki Árus 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 11 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Forró Csoki Árus 

 



 

 

 

G1. 
 

Szükséged lenne 30 000 Ft-ra, hogy fagylaltot 

árusító standot bérelhess a helyi szabadtéri 

korcsolyapálya mellett. Meg vagy győződve róla, 

hogy a hideg tél ellenére is szükségük van az 

embereknek a nyár illúzióját keltő édességre. 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 12 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Fagylalt Árus 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 12 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Fagylalt Árus 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 12 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

Fagylalt Árus 

H1. 
 

Szükséged lenne 30 000 Ft-ra, hogy egy CD 

kölcsönző üzletet indíts iskoládban. Felmérésed 

eredménye alapján meg vagy győződve, hogy a 

diákok szívesen fizetnének CD-k heti 

kölcsönzéséért. 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 11 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

CD Kölcsönző Vállalkozó 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 11 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

CD Kölcsönző Vállalkozó 

„Tartozom Neked” (Kötvény) 

 
10 000 Ft kölcsönért cserébe megígérem, hogy 

fizetek Neked az év végén 11 000 Ft-ot. 

 

Aláírás: 

CD Kölcsönző Vállalkozó 

 

 

 



TANÁRI LAP 

EGY ÉVVEL KÉSŐBB: 

 

A1. 
 

Szükséged lenne 30 000 Ft-ra, hogy egy új 

kerékpárt vehess, hogy a már eddig is sikeres 

kerékpáros futár és kézbesítő vállalkozásod 

bővíthesd 

A2. 
 

A kerékpár segítségével megdupláztad 

megrendelőid körét és az útvonalat, amin 

dolgoztál. Fizess minden hiteleződnek 

(kötvényed tulajdonosainak): 11 000 Ft-ot! 

B1. 
 

Szükséged lenne 30 000 Ft-ra, hogy egy új 

kerékpárt vehess , hogy kedvedre biciklizhess a 

kerékpárklub tagjaival. 

B2. 
 

A kerékpár klub elvonta a figyelmedet, idődet a 

tanulástól, ezért nem maradt időd az iskola után 

végzett diákmunkádra. Fizess minden 

hiteleződnek (kötvényed tulajdonosainak): 10 

000 Ft-ot! 

C1. 
 

Szükséged lenne 30 000 Ft-ra, hogy kifizethesd a 

Művészeti Iskola tandíját. Amint befejezed az 

iskolát a Kecskeméti Rajzfilm Stúdióban 

szeretnél elhelyezkedni animátorként. 

C2. 
 

Befejezted az iskolát és elkezdtél dolgozni 

kecskeméti rajzfilmstúdióban. Fizess minden 

hiteleződnek (kötvényed tulajdonosainak): 11 

000 Ft-ot! 

D1. 
 

Szükséged lenne 30 000 Ft-ra, hogy kifizethesd a 

Művészeti Iskola tandíját. Az iskola 

befejezésével terveid szerint grafiti művész 

szeretnél lenni és a környék épületeit szeretnéd 

dekorálni. 

D2. 
 

Letartóztatott a rendőrség és 6 hónapot töltöttél a 

fiatalkorú bűnözők nevelőintézetében. Fizess 

minden hiteleződnek (kötvényed 

tulajdonosainak): 0 Ft-ot! 

 

 



 

 

 

 

E1. 
 

Szükséged lenne 30 000 Ft-ra, hogy egy új 

fűnyírót vehess a kertépítő vállalkozásodhoz. 

Vállalkozásod annyira sikeres, hogy még egy 

gépre van szükség a megnövekedett kereslet 

miatt. 

E2. 
 

Vállalkozásod fellendül a beruházásod 

eredményeképpen. Fizess minden hiteleződnek 

(kötvényed tulajdonosainak): 11 000 Ft-ot! 

F1. 
 

Szükséged lenne 30 000 Ft-ra, hogy egy forró 

csokoládét árusító standot bérelhess a helyi 

strand medencéje mellett. Meg vagy győződve 

róla, hogy a nyári meleg ellenére is szükségük 

van az embereknek egy szívmelengető italra. 

F2. 
 

Nem jó ötlet! Senki nem akar forró csokit inni, 

forró nyári napon! Fizess minden hiteleződnek 

(kötvényed tulajdonosainak): 5000 Ft-ot! 

G1. 
 

Szükséged lenne 30 000 Ft-ra, hogy fagylaltot 

árusító standot bérelhess a helyi szabadtéri 

korcsolyapálya mellett. Meg vagy győződve róla, 

hogy a hideg tél ellenére is szükségük van az 

embereknek a nyár illúzióját keltő édességre. 

G2. 
 

Nem jó ötlet! Senki nem akar fagyizni hideg téli 

napokon! Fizess minden hiteleződnek 

(kötvényed tulajdonosainak): 5000 Ft-ot! 

H1. 
 

Szükséged lenne 30 000 Ft-ra, hogy egy CD 

kölcsönző üzletet indíts iskoládban. Felmérésed 

eredménye alapján meg vagy győződve, hogy a 

diákok szívesen fizetnének CD-k heti 

kölcsönzéséért. 

H2. 
 

Remek ötlet! Vállalkozásod nagyon sikeres a 

diákok körében! Fizess minden hiteleződnek 

(kötvényed tulajdonosainak): 11 000 Ft-ot! 

 

 



 


