
 

Kedves gólyák! 

 
A Heller Pénzügyi Képzés szakkollégiumunk elsősöknek szóló kurzusa. Ez a kurzus  ad egy 

kis ízelítőt a Heller szakmai pilléréből, lehetőségetek van arra, hogy megnézzétek, hogy is 

néz ki egy szakkolis kurzus. Nyolc előadással készülünk nektek, melyek a 4. héttől minden 

kedden, 17:20-tól lesznek. A kurzus végén lesz egy rövid vizsga is, ahol felteszünk néhány 

kérdést minden témából, de nem kell megijedni, nem lesz nehéz. Sőt, a kurzus sikeres 

teljesítése esetén igazolásunk plusz pontot ér ösztöndíjak (pl. köztársasági vagy kiemelt kari) 

elbírálásakor, vagy Erasmus jelentkezésnél! 

 

A jelentkezéshez írd le egy word/pdf fájlba a nevedet, az e-mail címedet és a szakodat, 

és az alábbi kérdések közül válassz ki 5 darabot, és válaszolj rájuk  kérdésenként kb. 8-10 

sorban. A kérdésekre (egy kivételével) nincs jó válasz, vitasd meg a gondolataidat, ötleteidet 

a többiekkel, írd le, hogy mire jutottál és küldd el a ternovan.bernadett@heller.uni-

corvinus.hu e-mail címre február 24. (szombat) 23:59-ig.  
 

1. Piaci vagy állami alapon szerveznéd meg egy ország egészségügyét? 

2. Honnan lesz a nyugdíjunk? 

3. Kell-e nekünk euró? 

4. Milyen részvényt vennél? 

5. Hogy nézne ki a saját vállalkozásod? 

6. Kell-e egyetemi tandíj? 

7. Logikai feladat: 5 kalóz 100 aranyat zsákmányolt. Van köztük egy “kegyetlenségi” 

sorrend. A sorrendben az első javaslatot tesz, hogy ő hányat tenne el és hányat adna 

másoknak. Ezután  mind az 5 kalóz (az is aki javaslatot tett) szavaz, hogy az adott 

elosztást elfogadják-e vagy sem. Ha elfogadják a javaslatot - azaz legalább a fele 

igennel szavaz (5 esetén 3, 4 esetén 2 stb .) - akkor a javaslatot tevő életben marad. 

Ha nem akkor vízbe dobják és a második a sorban tesz egy újabb javaslatot. Majd így 

sorba, amíg nem lesz elfogadott javaslat. A kalózokra vonatkozó axiómák: 

- mindenképp élni akarnak 

- minél több arannyal a zsebükben 

- ha egy kalóz számára közömbös, hogy mit mondjon, akkor “nem”-mel 

szavazz majd, hogy végezzen az erősebb kalózzal. 

Milyen javaslatot tegyen az első kalóz, hogy elfogadják azt? Miért? 

 

Köszönjük a figyelmedet, várjuk a válaszaid! :) 
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