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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Teens lessons 
T02: „Nyugi, mindannyian fizetünk adókat.” 
A lecke leírása 

 

 

Bemutatókép 

 
Cím Nyugi, mindannyian fizetünk adókat. 

Rövid leírás A lecke autonóm, online tananyag. Négy fő szakaszból áll:  

1. szakasz – A tinédzsereknek mikor kell adókat fizetniük? 

2. szakasz – Az első munkahely 

3. szakasz – Az adózás utáni jövetelem kiszámítása 

4. szakasz – Adómentesség vs. adóelkerülés  

Részletes 
jellemzés 

Cél: 

A diákok folytassanak egy érdekes beszélgetést az első munkahelyről, a 
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felelősségekről, az adóelkerülésről, valamint az adózásról, mely révén a kereset 
valójában még többet ér. 

 

A cél elérési módja: 

A lecke nagyon hasznos forrás lehet, amelyet a tanárok megadhatnak a diákoknak 
előzetes felkészüléshez egy etikai órához. A diákoknak meg lehet adni egy 
fogalomlistát, amit végig kell követniük a leckén, mint például: 

• Mi az az adózás előtti jövedelem? 

• Mi az az adózás utáni jövedelem?  

• Hol vehetnek fel egy tinédzsert dolgozni? 

• A tinédzsereknek vannak pénzügyi felelősségeik? 

• Miért kell az adófizetőknek éves adóbevallást készíteniük? 

• Mi az az adómentesség? 

 

Szükséges anyagok: 
„Nyugi, mindannyian fizetünk adókat” kurzus 
Interaktív fehértábla (vagy egyszerűen csak egy LCD-kivetítő) 
 
Szókészlet: 

adók, adózás, adófizetők, pénzügyi felelősségek, adóbevallás, adómentesség 

A lecke 
használata 

A tevékenységhez tartozó lépések: 

A lecke a tanultak rögzítéséhez is használható, házi feladatként, az adókról szóló 
óra után. A diákokat meg lehet kérni, hogy oldják meg a feladványokat, és 
fűzzenek olyan megjegyzéseket a leckében szereplő jelentekhez, melyek 
illeszkednek az órai beszélgetésekhez és az ott megtanult fogalmakhoz. 
Feladhatók nekik például a következőkre épülő feladatok: 

• Világítsa meg, a tinédzserek milyen feltételek mellett kaphatnak munkát, 
és magyarázza el, hogy ezek milyen munkák lehetnek.  

• Magyarázza el a tinédzsereknek, hogy amikor felveszik őket dolgozni, az 
pénzügyi felelősségekkel jár.  

• Tisztázza, hogy a jövedelemadó mikor vonatkozhat a tinédzser 
munkavállalókra.  

• Készítse fel a tinédzsereket arra, hogy milyen elvárásokkal találkozhatnak 
az első munkahelyükön.  

• Adjon tanácsot a tinédzsereknek, hogy hogyan számítsák ki az adózás 
utáni jövedelmüket. 

• Magyarázza el a tinédzsereknek a különbséget az adómentesség és az 
adóelkerülés között, és ösztönözze őket arra, hogy a helyes utat válasszák.  
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Összegzés: 

A lecke felhasználható a maga teljes egészében, vagy a tanárok a lecke egyes 
részeit is felhasználhatják, ahogy azt megfelelőbbnek tartják. A teljes lecke 
elvégzése körülbelül 30 percet igényel. 

Kategória Elektronikus lecke tinédzsereknek 

Fő célcsoport 13–17 év közöttiek 

Kapcsolódó 
iskolai 
témakörök 

Közgazdaságtan, etika, angol nyelv, humán tudományok 
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