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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
6. klip: „Mi történik, ha nem fizeted az adókat” 
A klip leírása 

 

 

Bemutatókép 

 
 

Cím Mi történik, ha nem fizeted az adókat 

Rövid leírás Ennek a tevékenységnek a célja, hogy a segítségével a diákok megérthessék, 
milyen hátrányokkal és következményekkel jár, ha valaki nem fizeti az adókat. 

Részletes 
jellemzés 

Cél: 

A diákok értsék meg, hogy milyen hátrányokkal és következményekkel jár, ha 
valaki nem fizeti az adókat. 

A cél elérési módja: 

Az „árnyékgazdaság” fogalmának beazonosítása és megértése. 

Annak elmagyarázása, hogy a hamisított áruk mit is jelentenek, és miért ártanak a 
gazdaságnak. 

Annak elmagyarázása, hogy az adók elkerülése miért jár hátrányos 
következményekkel nem csak az adókat elkerülők számára, hanem mindenki más 
számára is, akiket érint a tevékenységük.  

Annak megvitatása, hogy hogyan lehet megakadályozni az adóelkerülést.  

Szükséges anyagok: 
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„Mi történik, ha nem fizeted az adókat” mikroklip 

Interaktív fehértábla (vagy egyszerűen csak egy LCD-kivetítő) 

Szókészlet: 

adók, árnyékgazdaság, adóelkerülés, jövedelmek 

A lecke 
használata 

A tevékenységhez tartozó lépések: 

Játssza le a klip bemutató részét. Állítsa le a klipet, és győződjön meg róla, hogy a 
diákok megértették a történetet. 

Játssza le a „Hogyan próbálják meg az emberek elkerülni az adókat” című első 
részt, ahol a könyvvizsgáló elmagyarázza az „árnyékgazdaság” fogalmát. Állítsa le a 
klipet, és beszélje meg a diákokkal a bemutatott példát. Vitassák meg, hogy az 
adófizetés elkerülése miért gyakorol negatív hatást a gazdaságra, és hogy mi 
történik, ha valaki elkerüli az adózást. 

Játssza le az „Egy másik mód, ahogy egy vállalkozás elkerüli az adókat” című részt, 
amely egy hasonló helyzetben lévő vállalatot mutat be. Állítsa le a klipet, és 
összpontosítsanak arra, hogy az adóelkerülésnek miért van negatív hatása az 
emberekere és az egész társadalomra. 

Játssza le a „Hogyan segíthetnek a polgárok az adóelkerülés 
megakadályozásában” című részt, és emelje ki, miért fontos a megvásárolt áruk és 
szolgáltatások után nyugtát kapni, valamint hogy ez hogyan járul hozzá a jól 
működő gazdasághoz. 

Összegzés: 

Szervezhet egy beszélgetést az osztályban a mikroklipben bemutatott fogalmak 
mentén. A tárgyalt témakörök lehetnek például a következők: 

Kérje meg a diákokat, hogy írjanak le 3 dolgot, ami akkor történhet, ha nem 
fizetjük be az adóinkat. Vitassák meg a kérdést az osztályban. 

Az ebben a részben megadott oktatójátékot házi feladatként is feladhatja, hogy a 
diákokban megszilárdulhassanak az órán bemutatott fogalmak. 

Kategória Mikrotanulás 

Fő célcsoport 9–12 év közöttiek 

Kapcsolódó 
iskolai 
témakörök 

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