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ÓRATERV 
 
BEVEZETŐ GONDOLAT  
 
 

A 11. évfolyamon tanított Pénzügyi alapismeretek c. tantárgy fontos témája a bankrendszer működése. Ez az évfolyam/korosztály egyre inkább érintetté válik 

a bankok által nyújtott szolgáltatások használatával kapcsolatban, viszont a tudatos pénzügyi döntések meghozatala még nehezen megy a tanulóknak. Ebben 

próbálunk segíteni olyan órák beiktatásával, amelyekben a tanulók betekintést kaphatnak a felelősségteljes döntés meghozatalának lehetőségeibe. Az órán, a 

témával kapcsolatos feladatokat a diákok az alkalmazott korszerű digitális eszközök segítségével (mobil, tablet stb.) még hatékonyabb módon tudják megol-

dani, az okos eszközök használatának egy új területét tanulhatják meg. 

 

 

  

Tantárgy: Pénzügyi alapismeretek 

A csoport megnevezése: 11.A osztály 

Tanulási-tanítási egység témája: Mindennapi pénzügyek – Bankszámla 

Az óra témája: Bank és bankszámla választása 

Az óra célja: Ismeret: A bank és bankszámla kiválasztásának lehetőségei. Annak felismerése, hogy ez a lépés az 1. a tudatos 

pénzügyi döntések sorában. 

Fejlesztés: szakmai kompetencia, kifejezőképesség, önálló vélemény kialakítása, komplex gondolkodásmód 
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Időkeret Az óra menete, tananyagtartalom 

Nevelési-oktatási stratégia 

Módszerek Tanulói munkaformák 
Szemléltetés,  

eszközök 

0-2 perc Csoportalakítás (4 csoport, 5 fő/csoport) színek/számok/betűk  

csoportala-
kításhoz 
szükséges 
kártyák 

3-7 perc 
Hol érdemes a pénzt tartani? 

(készpénz, bankszámla) 
megbeszélés 

egyéni vélemények megfogal-
mazása, álláspontok kifejtése 

projektor 

8-15 

perc 

csoportfeladat www.scrumblr.ca 

feladat kódja: bankszamla_minta 

csoportmunka, megbe-

szélés 
vélemények megfogalmazása, 
álláspontok kifejtése 

projektor, tablet vagy 

mobiltelefon 

16-20 
perc 

MNB kisfilm – Válassz okosan bankszámlát! megbeszélés 
egyéni vélemények megfogal-
mazása 

projektor 

21-28 
perc 

Hogyan válassz bankszámlát? – a bankszámlaválasztás 

főbb szempontjai 
megbeszélés vélemények megfogalmazása projektor 

29-35 
perc 

Bankszámlaválasztás – online segítség 

csoportfeladat 
megbeszélés 

alternatívák értelmezése, véle-
mények megfogalmazása 

projektor, tablet vagy 
mobiltelefon 

36-44 
perc 

a pénz, a bank, mindennapi pénzügyeink 

www.kahoot.it  
csoportjáték közös megoldás megtalálása 

projektor, tablet vagy 
mobiltelefon 

45. perc következő óra feladatának kiosztása megbeszélés 
csoportonként 1 tanuló ki-
húzza a feladatot 

feladatokat tartalmazó 
kártyák 

http://www.scrumblr.ca/
http://www.kahoot.it/
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Bankszámlaválasztás leírásai 

 

Órai feladat 

 

1. csoport 

Az MNB (www.mnb.hu) bankszámlakeresőjének segítségével keressétek meg a legjobb ajánlatot a követ-

kező ügyfél számára: 

 16 éves, tanuló 

 havi rendszeres számlára utalt összeg: 25.000 Ft 

 vásárlásai során használja a bankkártyáját 

 online bankolást csak ritkán alkalmaz 

 

2. csoport 

A bankráció (www.bankracio.hu) bankszámlakeresőjének segítségével keressétek meg a legjobb ajánlatot a 

következő ügyfél számára: 

 16 éves, tanuló 

 havi rendszeres számlára utalt összeg: 25.000 Ft 

 vásárlásai során használja a bankkártyáját 

 online bankolást csak ritkán alkalmaz 

 

3. csoport 

A bankmonitor (www.bankmonitor.hu) bankszámlakeresőjének segítségével keressétek meg a legjobb 

ajánlatot a következő ügyfél számára: 

 25 éves, pályakezdő 

 havi rendszeres számlára utalt összeg: 145.000 Ft 

 vásárlásai során használja bankkártyáját 

 online bankolást gyakran alkalmaz 

 

4. csoport 

Az MNB (www.mnb.hu) bankszámlakeresőjének segítségével keressétek meg a legjobb ajánlatot a követ-

kező ügyfél számára: 

 25 éves, pályakezdő 

 havi rendszeres számlára utalt összeg: 145.000 Ft 

 vásárlásai során használja bankkártyáját 

 online bankolást gyakran alkalmaz 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mnb.hu/
http://www.bankracio.hu/
http://www.bankmonitor.hu/
http://www.mnb.hu/
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Következő órai feladat 

1. eset 

Kovács Orsolya rendelkezik folyószámlával, de az eddiginél kedvezőbb ajánlatot keres. (Jelenlegi bankjánál 

nincs internetes bankolásra lehetőség.) 

 34 éves, rendszeres jövedelemmel rendelkezik 

 havi 1x érkezik jóváírás számlájára, 215.000 Ft (munkabér) 

 csoportos beszedési megbízása 1 van, az összeghatár 30.000 Ft 

 utalásai: 

o állandó utalás 3 db, összesen 15.000 Ft összegben 

o változó utalás 1 db, minimum 15.000 Ft összegben 

o utalásait internetbankon keresztül kívánja intézni 

 bankkártyás vásárlásainak száma kb. 20 havonta, összesen kb. 80.000 Ft összegben 

 készpénzt havonta 1x vesz fel, 30.000 Ft-ot 

 alkalmanként interneten is vásárol 

 

2. eset 

Tóth Balázs még nem rendelkezik bankszámlával, most szeretne nyitni. 

 19 éves, egyetemista 

 havi 2x érkezik jóváírás számlájára 

o 30.000 Ft, szülői támogatás 

o 40.000 Ft, diákmunkából származó jövedelem 

 átutalásait (kollégium pl.) interneten keresztül kívánja intézni, általában havi 1 alkalom, 21.000 Ft 

összegben 

 bankkártyás vásárlásainak száma kb. 10 havonta, összesen kb. 20.000 Ft összegben 

 készpénzt havonta 1x vesz fel, 10.000 Ft-ot 

 

3. eset 

Török József rendelkezik folyószámlával, de az eddiginél kedvezőbb ajánlatot keres. 

 56 éves, rendszeres jövedelemmel rendelkezik 

 havi 2x érkezik jóváírás számlájára 

o 325.000 Ft munkabér 

o 75.000 Ft megbízási díj 

 csoportos beszedés havonta 5 db, összesen 85.000 Ft 

 utalásai: 

o állandó utalás 3 db, összesen 40.000 Ft összegben 

o változó utalás 1 db, minimum 20.000 Ft összegben 

o utalásait internetbankon keresztül kívánja intézni 

 bankkártyás vásárlásainak száma kb. 10 havonta, összesen kb. 110.000 Ft összegben 

 készpénzt havonta 2x vesz fel, összesen kb. 50.000 Ft-ot 

 kártyáját internetes vásárlásai során gyakran kívánja használni 

 külföldi utazásai során bankkártyával fizet 
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4. eset 

Tóth Lilla még nem rendelkezik bankszámlával, most szeretnének szülei nyitni számára. 

 16 éves, kollégista 

 havi 1x érkezik jóváírás számlájára, 40.000 Ft, szülői támogatás 

 átutalása és csoportos beszedése nincs 

 bankkártyás vásárlásainak száma kb. 10 havonta, összesen kb. 20.000 Ft összegben 

 készpénzt havonta 1x vesz fel, 10.000 Ft-ot 


