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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
9. klip: „Mi az a jövedelem, és hogyan adóztatják meg?” 
A klip leírása 

 

 

Bemutatókép 

 
 

Cím Mi az a jövedelem, és hogyan adóztatják meg? 

Rövid leírás Ennek a tevékenységnek a célja, hogy a segítségével a diákok megérthessék a 
jövedelem fogalmát, és hogy azt hogyan érinti az adózás. 

Részletes 
jellemzés 

Cél: 

A diákok értsék meg a jövedelem fogalmát, és hogy azt hogyan érinti az adózás. 

 

A cél elérési módja: 

Annak beazonosítása és értelmezése, hogy mit jelent a jövedelem utáni adózás a 
magánszemélyek és a vállalatok számára. 

Annak megértése, hogy milyen előnyei vannak annak, ha az emberek befizetik a 
jövedelemadót. 

 

 

Szükséges anyagok: 

„Mi az a jövedelem, és hogyan adóztatják meg?” mikroklip 

Interaktív fehértábla (vagy egyszerűen csak egy LCD-kivetítő) 
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Szókészlet: 

adó, jövedelem, bevétel, szociális rendszer, általános szükségletek 

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 „A jövedelemadó bemutatása – vállalatok és magánszemélyek” című 
részt. Magyarázza el, hogy a vállalatokat miért tekintik „jogi személyeknek”, és 
miért kell ugyanúgy adózniuk a jövedelmük után, mint a magánszemélyeknek. 
Vitassák meg a „jövedelem” fogalmát, és hogy mi történik azzal a pénzzel, amit egy 
alkalmazott a fizetéseként megkap. 

Játssza le „Az alkalmazottak által fizetett adók” című részt, és vitassák meg a 
jövedelmet érintő adózási mechanizmust.  Ennek és az utolsó résznek az alapján 
azonosítsák be az jövedelemadó megfizetéséből fakadó előnyöket. Kérje meg a 
gyermekeket, hogy vegyenek részt a beszélgetésben, és állítsanak össze közösen 
egy listát az előnyökről a bemutatott példák alapján. 

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 a családjukról, és arról, hogy a 
családjuk milyen juttatásokat kap a társadalombiztosítási rendszertől. 

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, irodalom, angol nyelv, matematika 
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