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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
5. klip: „A javamra válnak az adók? Hogyan?” 
A klip leírása 

 

 

Bemutatókép 

 
Cím A javamra válnak az adók? Hogyan? 

Rövid leírás Ez a klip elmagyarázza, az adók milyen sokféleképpen segíthetnek a gyermekek és 
a róluk gondoskodók életének a javításában. Az animáció példákat mutat be az 
adózáson keresztül finanszírozott közszolgáltatások különféle előnyeiről, arra 
összpontosítva, hogy ezek mennyire életbevágó szerepet töltenek be mindenki 
életében. 

A klip ezzel összevetve elemzi ki, hogy mivel jár, ha az emberek nem fizetnek 
adókat. A klip kitér az adóelkerülésre. Ezt a saját jövedelem kezelésének olyan 
törvénybe ütköző módjaként írja le, amely a társadalmi szolidaritás súlyos hiányát 
mutatja, és amelynek az egész társadalom viseli a negatív következményeit. A klip 
megvitatja az adózás iránti felelős hozzáállás fontosságát, kiemelve azt, hogy az 
egyes adófizetők hozzájárulása hogyan segíthet a mindenki számára jobb 
életkörülmények kialakításában. 

 

 

Részletes 
jellemzés 

Cél: 

A diákok értsék meg, hogy az adók milyen sokféleképpen segíthetnek a gyermekek 



2 

és a róluk gondoskodók életének a javításában. 

A cél elérési módja: 

Ez egy autonóm, online lecke. A felépítése a következő:  

o az adók közvetlen hatásai a gyermekek életére; 

o hogyan segítik az adók a gyermekeket; 

o az adókból begyűjtött pénz mindenki előnyére válik; 

o az adók meg nem fizetésének következményei; 

o adóelkerülés; 

o képzeljetek el egy adók nélküli világot; 

o összegzés. 

A tanárok ezt a leckét a maga teljes egészében is felhasználhatják, vagy csak 
részleteiben, ahogy azt megfelelőbbnek tartják. A teljes lecke és a javasolt 
kiegészítő tevékenységek elvégzésének becsült ideje 30 perc. 

Szükséges anyagok: 

„A javamra válnak az adók? Hogyan?” mikrokip 

Interaktív fehértábla (vagy egyszerűen csak egy LCD-kivetítő) 

Szókészlet: 

adó, adóelkerülés, adófizetők 

A lecke 
használata 

A tevékenységhez tartozó lépések: 

Bevezetés 

Tegyen fel a diákoknak néhány nyílt végű kérdést: 

- Mit finanszíroznak az adókból begyűjtött pénzből? 

- Nektek is az előnyötökre válik bármelyik ilyen szolgáltatás vagy 
létesítmény? Milyen módon? 

- Hogyan változna meg az életetek, ha eltűnnének ezek a szolgáltatások 
és létesítmények? 

- A véleményetek szerint mi történne, ha az adófizetők többsége úgy 
döntene, hogy figyelmen kívül hagyják a pénzügyi kötelezettségeiket, 
és nem fizetnék be az adókat? 

Az adók segítik a gyermekeket 

- Vitassa meg a diákokkal:  

o Az adóalapok csak az adófizető felnőttek számára nyújtanak 
előnyöket? 

o Nevezzetek meg néhány általatok igénybe vett közszolgáltatást. 

Az adópénz mindenki előnyére válik 

- Vitassa meg a diákokkal:  
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o Miért gondoljátok, hogy az adókon keresztül biztosított 
szolgáltatások nektek is az előnyötökre válnak, noha ti 
személyesen csak kevés adót fizettek?  

o Ez így méltányos? Miért? 

o Vitassák meg, hogy miért fontos javítani mindenki 
életkörülményén, és ez hogyan segítheti a közösségeket, hogy 
termelékenyebbé, sikeresebbé, boldogabbá váljanak, és hogy az 
élethez kellemes környezetet biztosíthassanak. 

Adóelkerülés 

- Mi az az adóelkerülés? 

o az adóhatóságok szándékos megtévesztése valaki valós anyagi 
helyzetéről, hogy így kevesebb adót kelljen fizetnie. 

- Vitassa meg a diákokkal az adóelkerülés következményeit: 

o kisebb összeg áll az állami és a helyi költségvetés rendelkezésére; 

o nagyobb terhet kell a becsületes adófizetőknek viselniük; 

o törvénybe ütköző módon biztosít előnyöket az adóelkerülő 
számára. 

- Az adókat elkerülő emberek használják a közszolgáltatásokat és az 
infrastruktúrát? Ez így méltányos?  

Képzeljetek el egy adók nélküli világot 

- Kérdezze meg a diákoktól:  

o Mi történne az összes közszolgáltatással, melyeknek most 
mindannyian élvezzük az előnyeit, ha mindenki felhagyna az adók 
befizetésével? 

o Milyen forrásokból lehetne továbbra is fenntartani a 
közszolgáltatásokat, ha a közösség úgy döntene, hogy nem járul 
többet hozzá az állami és helyi költségvetéshez? 

o Milyen szolgáltatások szenvednék kárát, ha nem lenne elég 
adópénz a finanszírozásukra? 

o Hogyan befolyásolna ez titeket és a családotokat? 

- Vitassák meg az adófizetők szerepét a közszolgáltatások és 
közberuházások támogatásában. 

Összegzés 

- Hogyan befolyásolják az adók az életeteket? Mennyire fontosak 
számotokra az adókból finanszírozott szolgáltatások? 

- Az adóelkerülés titeket is érint? Hogyan? 

- El tudnátok képzelni az életet az adók által finanszírozott közszolgáltatások 
nélkül? Az milyen lenne? 

- Ki tudja biztosítani, hogy a helyi és nemzeti költségvetésnek meglegyenek a 
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forrásai a szükséges szolgáltatások biztosításához? Mennyire fontos e 
tekintetben az adókhoz való felelős hozzáállás? 

Kategória Mikrotanulás 

Fő célcsoport 9–12 év közöttiek 

Kapcsolódó 
iskolai 
témakörök 

Közgazdaságtan, etika, európai órák, angol nyelv, humán tudományok 
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