2. óraterv



A pedagógus neve: Vizkeletiné Gulyás Anikó



Műveltségi terület: OKJ Vállalkozás és bérügyintéző



Tantárgy:

Bérügyi gyakorlat



Osztály:

2/14/V



Témakör:

Megbízási jogviszonyban álló dolgozók teljesítési igazolásainak

számfejtése


Az óra címe: A megbízási díj számfejtése manuálisan



Oktatási cél: A megbízási jogviszony fogalma, a számfejtés speciális szabályainak
megismerése és gyakorlása



Módszerek és munkaformák: Frontális munka, egyéni feladatmegoldás, tanulók a
táblánál, egyéni tanári segítség differenciáltan.



Rövid ismertetés: Az óra elején tájékoztatom a csoportot az óra témájáról. Az előző
órai házi feladat a biztosítotti jogviszony kérdéséről, valamint a munkavállaló bruttó
bérét terhelő adókról és járulékokról átismétlése, rögzítése a füzetben. Ez az új anyag
elsajátításának alapja. Mindezekből kiindulva rögzítjük a füzetben a számolás menetét.
Az óra további részében ezt a témakört sajátítjuk el különböző feladatok megoldása
révén, kezdetben frontális munkával, majd egyre nagyobb önállósággal, differenciáltan
szükséges tanári segítséggel. Az önállóan és helyesen megoldott feladatokért a tanulók
„százalékokat” kapnak, a feladat nehézségétől függően.

Tevékenység
Időkeret

Tartalom/az óra menete

5 p.

Házi feladat megbeszélése

7 p.

Megbízási díj számfejtése

15 p.

Minta feladatok
megoldása

15 p.

További feladatok
megoldása

2 p.

Kiértékelés

1 p.

Házi feladat kijelölése

A diákok az önálló feladat
megoldásért nehézségi
foktól függően
százalékokat kapnak.
Amikor összegyűlik a
100%, akkor beválthatják
egy órai munka 5-ösre.
Megjegyzések, A házi feladat példái az
órán megbeszélt
javaslatok
feladattípusok önálló
begyakorlására szolgálnak.
Előző évek vizsgafeladatai
Felhasznált
irodalom
Értékelés
módja

Tanulói munkaformák &
módszerek
Közösen ellenőrizzük a
biztosítotti jogviszony
meglétét és a munkabérből
levonandó adók és járulékok
százalékait. (ismétlés)
Rávezető kérdések
segítségével meghatározzuk a
számolás menetét.
Az első két feladat megoldása
frontálisan (jobb tanulók
egyedül)

Eszközök

Pármunka, szükség szerint
tanári segítséggel. Közben a
feladatok megoldásai a
tanulók által a táblára
kerülnek felírásra ellenőrzés
céljából.

Feladatlap 3.
feladata
1. sz. melléklet

Értékeljük, hány tanuló
szerzett nagyötöst az önálló
feladatmegoldás során
A tanulók rögzítik a házi
feladatot

Tábla
Feladatlap 1. és 2.
feladata 1. sz.
melléklet

A párok kialakítása
tudásszint szerint
történik (egyik
tanuló jobb, másik
gyengébb a
párokban)

Feladatlap
4 -5. feladat
1. sz. melléklet

Feladatlap_Megbízási díj

1. Hidvégi Antal egyéni vállalkozó megbízási szerződést köt 2017. április 1-je és 30-a
közötti időintervallumra Tölgyesi Júliával. A megbízott otthonában végzett munkájáért
a megbízási szerződésben 50 000 Ft megbízási díjat állapítottak meg. A megbízottnak
van teljes munkaidőre szóló munkaviszonya. A megbízott nyilatkozott, hogy 10%
költséget kíván elszámolni.
Állapítsa meg, hogy biztosított lesz-e a megbízott e jogviszonyban! Végezze el a
bérszámfejtést! Írja le a számításokat is!

Megbízási díj és a munkáltatót
terhelő bérjárulékok
Megbízási díj
Szoc. hozzájár. adó
Szakképzési hozzájár.
Munkavállalót terhelő
adók és járulékok
Személyi jöv. adó
Egészségbiztosítási és
munkaerőpiaci járulék
Nyugdíjjárulék
Összes levonás
Nettó járandóság

Mértéke

Összege

Ft

50 000

Mértéke

Összege

2. Biztosított-e az a megbízott, aki 10 000 Ft megbízási díj mellett részmunkaidőben
dolgozik 73 000 Ft-ért? Számítsa ki mennyi lesz a nettó járandósága!
3. Töltse ki a táblázatot!
Megbízási díj és a munkáltatót
terhelő bérjárulékok
Megbízási díj
Szoc. hozzájár. adó
Szakképzési hozzájár.
Munkavállalót terhelő
adók és járulékok
Személyi jöv. adó
Egészségbiztosítási és
munkaerőpiaci járulék
Nyugdíjjárulék
Összes levonás
Nettó járandóság

Mértéke

Összege

Ft

60 000

Mértéke

Összege

4. Töltse ki a táblázatot!
Megbízási díj és a munkáltatót
terhelő bérjárulékok
Megbízási díj
Szoc. hozzájár. adó
Szakképzési hozzájár.
Munkavállalót terhelő
adók és járulékok
Személyi jöv. adó
Egészségbiztosítási és
munkaerőpiaci járulék
Nyugdíjjárulék
Összes levonás
Nettó járandóság

Mértéke

Összege

Ft

80 000

Mértéke

Összege

5. Módi Klaudia egyéni vállalkozó megbízási szerződést köt 2017. október 1-je és 31-e
közötti időintervallumra Nagy Pállal. A megbízott otthonában végzett munkájáért a
megbízási szerződésben 67 000 Ft megbízási díjat állapítottak meg. A megbízottnak van
teljes munkaidőre szóló munkaviszonya. A megbízott nyilatkozott, hogy 20% költséget
kíván elszámolni.
Állapítsa meg, hogy biztosított lesz-e a megbízott e jogviszonyban! Végezze el a
bérszámfejtést! Írja le a számításokat is!

