Termelési tényezők feladatlap
Belányi Péter, aki Piliscsabán lakik, észreveszi, hogy az Egyetem utcai lakóházakhoz tartozó
autók száma már olyan nagy, hogy lehetetlen esténként parkolót találni és az autókat
biztonságosan tárolni. Az épületektől 2 percre egy beépítetlen terület található. de gazos,
egyenetlen felszínű. Tulajdonosát, Szondi Györgyöt sikerül meggyőzni, hogy elkövetkező
egy-két évre adja bérbe a területet. Péter hitelt vesz fel nagybátyjától és a pénzből a földet
elegyengeti, körbe keríti, kaput, lámpát és egy kis őrbódét állíttat fel. A pénzből még egy
parkoló órát is vesz, amellyel jegyet is tud nyomtatni (és bevételét a NAV is láthatja).
A parkoló minden nap 24 órán át lesz nyitva, ezért két fiatalos, jó erőben lévő nyugdíjast is
felvesz, illetve ő maga is 8 órás szolgálatba áll. A két őrnek, Pali bácsinak és Károly bácsinak
napi 6-6 ezer Ft-t fizet.
Péter folyamatosan vezeti a költségeit és bevételeit, szeretné pontosan tudni, hogy beválik-e
az üzlet.
A következő kifejezések felhasználásával válaszold meg az alábbi kérdéseket!
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1. Az az összeg, amit Péter fizet Szondinak, a ………………………………… .
2. Az a termelési tényező,
……………………………. .

amit

Szondi

nyújt

Péter

vállalkozásához,

a

3. A két nyugdíjasnak kifizetett pénz a …………………………………………. .
4. A kerítés, a kapu és az őrbódé közös neve: …………………………………….. .
5. Péter nagybátyja kapni fog ……………………………………….. .
6. Belányi Péter, aki meglátta a lehetőséget és kockázatot vállalva elindította a parkolót, az a
termelési tényezőt biztosította, amit úgy hívunk, hogy …………………………. .
7. A két nyugdíjas, aki Péternél dolgozik, a …………………………………. .
8. A jegyeket kiadó gép példa a ………………………………. –re.
9. Az a szereplő, aki két termelési tényezőt is képvisel: ……………………………. .
10. Melyik
két
tényezőt
……………………………… .

biztosította?

…………………………………

és

Az első havi működés után Belányi Péter megállapítja, hogy miután kifizette a két
nyugdíjast, a telek tulajdonosát és nagybátyját, még marad a bevételből 150 000 Ft-ja.
Elégedetten dörzsöli a kezét: az első hónap után 150 000 Ft nyereségem van. Igaz ez?
IGAZ

NEM IGAZ

Indoklás:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...

