Foglalkozások és munkabérek a statisztikai adatok tükrében
1. Tegyétek fizetések alapján növekvő sorrendbe az alábbi munkaköröket! Tippeljétek meg a
lehetséges sorrendet!
2. Miután elkészültetek a fenti feladattal, nézzétek meg az alábbi munkakörökhöz tartozó
átlagkereseteket! Használjátok az alábbi honlapot: http://www.fizetesek.hu/fizetesek
3. Tegyétek újból sorrendbe, most már a tényleges adatok birtokában!
4. Keressetek ki a benneteket érdeklő munkakörökhöz tartozó bruttó átlagkereseteket is!
5. Mi okozza az eltérést a különböző szakmákhoz, foglalkozásokhoz tartozó
átlagkeresetekben? Gyűjtsetek béralakító tényezőket!
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 Volt-e eltérés a becsült és tényleges sorrend alapján, melyek voltak ezek?
 Milyen egyéb foglalkozásoknak néztetek utána! Volt-e meglepő ezek között?
 Számoljatok be róla, hogy milyen béralakító tényezőket találtatok!
1. Kalkuláljátok ki a táblázatban szereplő foglalkozásokhoz tartózó nettó átlagkereseteket is!
Írjátok be a táblázatba is! Használjátok a bér kalkulátort:
http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=berkalkulator_2015
2. Kiindulásként feltételezzétek, hogy gyermektelen és nem házas munkavállalóról van szó!
3. Párosítsátok a memóriakártyán lévő fogalmakat és a hozzátartozó meghatározásokat!
4. Töltsétek ki a táblázatot, írjátok be a bérterhek betűjelét a megfelelő helyre:
A. Szociális hozzájárulási adó
B. Munkaerő-piaci járulék
C. Nyugdíjjárulék
D. Szakképzési hozzájárulás
E. Egészségbiztosítási járulék
Munkavállalót terheli

Munkáltatót terheli

A bérkalkulátor segítségével töltsd ki a táblázatot (továbbra is gyermektelen és nem házas
munkavállalót feltételezve)! Minden esetben írjátok be a számítás menetét is!
Bruttó bér
Éves bruttó munkabér

200 000 forint

Számolás menete

2 400 000 Ft

200 000 x 12

Szociális hozzájárulási adó (27%)
Szakképzési hozzájárulás (1,5 %)
Munkaerő-piaci járulék (1,5 %)
Egészségbiztosítási járulék (7%)
Nyugdíjjárulék (10 %)
SZJA (Személyi jövedelemadó) (15 %)
Havi összes levonás a bruttó bérből
Havi összes munkaadói járulék
Összesen havonta az államnak fizetendő
Munkaadó összes havi költsége
Nettó havi munkabér
Vizsgáljátok meg a bér kalkulátor segítségével, hogy milyen hatással van az eltartott
gyermekek száma a jövedelmekre, változatlanul 200 000 Ft-os bruttó bér esetén! Töltsétek ki
a táblázatot!
1 gyerek

2 gyerek
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Családi adókedvezmény
Családi adókedvezménnyel csökkentett SZJA
Nettó havi munkabér
Családi pótlék
Havi összes nettó jövedelem
Válaszoljatok az alábbi kérdésekre!
1. Milyen kedvezményeket biztosít az állam a gyermekes családoknak?
2. Állapítsátok meg az 1 főre jutó családi pótlék nagyságát 1, 2 illetve 3 gyermekes család
esetén!
 1 gyermekes család esetén:
 2 gyermekes család esetén:
 3 gyermekes család esetén:
3. Milyen kedvezményt biztosít a friss házasoknak az állam?

