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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
7. klip: „Milyen adófajták vannak?” 
A klip leírása 

 

 

Bemutatókép 

 
 

Cím Milyen adófajták vannak? 

Rövid leírás Ennek a tevékenységnek a célja, hogy a segítségével diákok megérthessék az 
Európai Unióban érvényben lévő fő adótípusokat. 

Részletes 
jellemzés 

Cél: 

A diákok értsék meg az Európai Unióban érvényben lévő fő adótípusokat. 

A cél elérési módja: 

A tagállamokban érvényben lévő fő adótípusok beazonosítása és megértetése. 

Annak megértetése, hogy mi a különbség a közvetlen és a közvetett adók között. 

Annak elmagyarázása, hogy miért kell megadóztatni a magánszemélyek és a 
vállalatok tevékenységeit. 

Annak meghatározása, hogy a bemutatott példák melyik kategóriába illeszkednek a 
legjobban. 

 

Szükséges anyagok: 
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„Milyen adófajták vannak?” mikroklip 

Interaktív fehértábla (vagy egyszerűen csak egy LCD-kivetítő) 

Szókészlet: 

adók, közvetlen és közvetett adók, társasági adók, jövedéki adó, ÁFA 

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 az első részt, amely bemutatja a közvetlen és a közvetett adók fogalmát. 
Magyarázza el, hogy egy magánszemély havi jövedelmének egy részét miért kell 
adóként befizetni, és hogy ez hogyan kapcsolódik az általa kapott előnyökhöz. 
Magyarázza el, hogy a közvetett adó miért más, mint a közvetlen adó. 

Játssza le a következő részeket, ahol Gabriella, a közgazdaságtudományok 
professzora példákkal illusztrálja a közvetlen és a közvetett adókat. Vitassa meg a 
diákokkal a példákban bemutatott összes fogalmat. 

Játssza le azt a részt, ahol a professzor összegzi a bemutatott példákat, kiemelve 
mindkét adókategória fő vonásait.  Játssza le az utolsó szakaszt, majd vitassa meg a 
vámokat, és hogy a gazdaságnak miért van szüksége rájuk. 

 

Összegzés: 

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

Kérje meg a diákokat, hogy készítsenek egy listát azokról a közvetlen és közvetett 
adókról, amelyeket a családjuk fizetett az idők során. 

Szervezzen egy játékot az osztályban, melyben az egyik diák a vámtisztviselő, a 
többi diáknak pedig választania kell egy csomagot, és szükség esetén meg kell 
fizetniük utána a vámot – a csomag értékének a függvényében. 

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

Kategória Mikrotanulás 

Cél Gyermekek 

Fő célcsoport 9–12 év közöttiek 

Kapcsolódó 
iskolai 
témakörök 

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