OBB 2021. V. feladatsor 3. feladat (max.: 30 pont) és megoldása
(a megoldás félkövér betűtípussal van jelölve)
Egy kft. 2016.01.01. óta informatikai programozó munkakörben foglalkoztatja Jónás Jankát.
Válaszoljon a kérdésekre, valamint számítsa ki a munkáltató által a munkavállaló részére 2021.
október hónapra számfejtendő bruttó jövedelmét, a munkavállalót terhelő levonásokat, a
munkáltatói kötelezettségeket, valamint állapítsuk meg a készpénzben kifizetésre kerülő nettó bért.
Kiegészítő információk:
1. A munkáltató nem TB kifizetőhely.
2. A munkáltató nem tartozik a kisvállalati adó hatálya alá.
3. A munkaközi szünet a fizetett munkaidő része, annak tartamával a napi munkaidő nem hosszabbodik
meg.
4. A munkavállalónak 4 gyermeke van:
• a legidősebb az első házasságából 2002.06.23-án született, főiskolára jár, 2021.01.01. óta heti
20 órás munkaviszonyban dolgozik, havi bruttó bére 200.000,-Ft
• a második gyermek a második házasságából 2005.01.01-én született, gimnazista és a volt
férjével válásuk, 2018.02.01. óta felváltva gondozzák
• jelenlegi házasságából született ikergyermekei 2019.03.20-án születtek.
5. A munkavállaló szabályos nyilatkozatban és határidőben kérte a gyermekek otthoni gondozására járó
fizetés nélküli szabadságának megszüntetését 2021.03.21-től. 2021.03.21-től a 2020. év végéig
felhalmozott szabadságát felhasználta, ezt követően 2021.04.21-én állt ismét munkába.
6. A munkavállaló visszatérésekor a munkáltató megkérte a NAV-tól az igazolást arra vonatkozóan, hogy
a munkavállaló visszatérésekor 3 gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépőnek minősül. Az igazolás a
munkáltató cégkapujára 2021.05.10-én megérkezett.
7. A munkavállaló napi munkaideje és havibére az alábbiak szerint alakult:
• visszatérésétől foglalkoztatása napi 8 órában történt, havi alapbére 520.000,-Ft
• 2021.10.16-tól a foglalkoztatása napi 6 órában történik, havi alapbére 400.000,-Ft
8. A munkavállaló 2021.05.31-ig rokkantsági ellátásban részesült. 2021.06.01-től – egészségi állapotának
javulása miatt – a rokkantsági ellátásra már nem jogosult, melyről a határozatot bemutatta.
9. A munkavállaló beosztás szerinti munkaideje 2021. szeptember 30-ig minden munkanapján (hétfőtől
péntekig) 6 órakor kezdődött. Munkaidőbeosztása 2021. októberben az alábbiak szerint alakult:
• 10.01-én 6 órától 14 óráig
• 10.04-től 10.08-ig 14 órától 22 óráig
• 10.11-től 10.15-ig 8 órától 16 óráig
• 10.18-tól 10.22-ig 14 órától 20 óráig
• 10.25-től 10.29-ig 8 órától 14 óráig
10. A munkavállaló októberi távollétei:
• 2021.10.12-től 10.14-ig saját betegsége miatt keresőképtelen volt, 2021.10.15-én vált ismét
keresőképessé
• 2021.10.15-től 2021.10.18-ig szabadságon volt
• 2021.10.25-én és 10.26-án egyik ikergyermeke betegsége miatt volt keresőképtelen,
2021.10.27-én vált ismét keresőképessé
11. Októberi szabadságát megelőzően a 2021-re járó szabadságból még egy napot sem használt fel,
keresőképtelen állományban nem volt.
12. A munkavállaló munkába történő visszatérésekor szabályos nyilatkozatban kérte a NÉTAK
figyelembevételét, valamint a legmagasabb összegben figyelembe vehető családi kedvezmény 50%ának érvényesítését (más adóalapkedvezményt nem igényelt).
13. A munkavállaló 1982.12.31-én született.
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Feladat:
Válaszoljon az az alábbi kérdésekre és készítse el a munkavállaló 2021. október havi számfejtését a
fenti kiegészítő információk figyelembevételével.
Feladat:
A feladatban foglaltak és
a kiegészítő információk
figyelembevételével
állapítsa meg, hogy
mely napig jogosult a
munkavállaló
gyermekgondozási díjra
mely napig jogosult a
munkáltató a
munkavállaló után a
munkaerőpiacra lépők
utáni járó kedvezmény
igénybevételére a
szociális hozzájárulási
adóból
hány munkanap
szabadságra jogosult a
munkavállaló 2021-re
vonatkozóan (előző
évekről áthozott
szabadságok nélkül!)

legkésőbb mely napig
köteles a munkáltató a
21T1041-es
nyomtatványon
bejelentenie a
munkavállaló napi
munkaidejének
változását?
mennyi a 2021. október
hónapban a beosztása
szerinti rendes
munkaidőben ledolgozott
időre járó alapbér
összege? (2 tizedes
pontossággal számoljon,
azt követően kerekítsen
forintra!)

Számítás

Teljes évre járó szabadságjogosultság:
• Alapszabadság: 20 munkanap
• Életkor szerinti pótszabadság: 7
munkanap
• Gyermekek után járó pótszabadság: 7
munkanap
• Megváltozott munkaképesség miatt járó
pótszabadság: 5 munkanap
2021.03.21-től 2021.12.31-ig időarányosan járó
szabadság: (20+7+7+5) / 365 * 286 = 31 nap
lásd: 2017. évi CL. tv. 44. §

A munkavállaló részére a 2021. október hónapban
ledolgozott időre megillető alapbér összege:

Megoldás

Pontszám

2022.03.20

2p

2026.03.31

2p

31 munkanap

2p

2021.10.31

2p

3p

306 666 Ft

2021.10.01-től 2021.10.15-ig:
520.000 / 168 * 8 * 7 = 173.333,-Ft
2021.10.16-tól 2021.10.31-ig:
400.000 / 126 * 6 * 7 = 133.333,-Ft
173.333 + 133.333 = 306.666,-Ft
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mennyi a munkavállaló
részére a 2021.
októberben igénybe vett
szabadság idejére járó
jövedelem összege? (2
tizedes pontossággal
számoljon, azt követően
kerekítsen forintra!)
mennyi a munkavállaló
részére a 2021.
októberben igénybe vett
betegszabadság idejére
járó díjazás összege? (2
tizedes pontossággal
számoljon, azt követően
kerekítsen forintra!)
mennyi a munkavállaló
részére 2021. október
hónapra járó bruttó
jövedelem? (A
részösszegeket 2 tizedes
pontossággal számolja és
külön-külön kerekítse
forintra azt követően adja
össze!)

mennyi a
munkavállalótól
levonásra kerülő
közterhek (személyi
jövedelemadó + tbjárulék) összege? (A
részösszegeket 2 tizedes
pontossággal számolja és
külön-külön kerekítse
forintra, azt követően
adja össze!)

mennyi a munkavállaló
részére kifizetésre kerülő
nettó jövedelme?

A munkavállaló részére az igénybe vett szabadság
idejére járó jövedelem összege:

43 810 Ft
3p

2021.10.15. : 520.000 / 168 * 8 = 24.762,-Ft
2021.10.18. : 400.000 / 126 * 6 = 19.048,-Ft
24.762 + 19.048 = 43.810,-Ft

Betegszabadság idejére járó díjazás összege:
520.000 / 268 * 8 * 3 * 70% = 52.000,-Ft

Bruttó jövedelem:
306.666 + 43.810 + 52.000 + 25.287 = 427.763,Ft

52 000 Ft

2p

427 763 Ft

4p

37 886 Ft vagy
37 907 Ft

3p

Ledolgozott időre járó alapbér: 306.666,-Ft
Szabadság idejére járó bér: 43.810,-Ft
Betegszabadság idejére járó díjazás: 52.000,-Ft
Műszakpótlék: 17.931 + 7.356 = 25.287,-Ft
2021.10.01-10.15.
520.000 / 174 * 20 * 30% = 17.931,-Ft
2021.10.16-10.31
400.000 / 130,5 * 8 * 30% = 7.356,-Ft
Személyi jövedelemadó: 0 Ft (NÉTAK miatt)
Családi kedvezmény összege:
3 eltartott, melyből 2 kedvezményezett eltartott, 1
felváltva gondozott kedvezményezett eltartott:
2 * 220.000 + 110.000 = 550.000 * 50% =
275.000,-Ft
Tb-járulék terhére figyelembe vehető csjk:
275.000 * 15% = 41.250,-Ft
Számított tb-járulék:
427.763 * 18,5% = 79.136,-Ft
Ténylegesen levonásra kerülő tb-járulék:
79.136 – 41.250 = 37.886,-Ft (37.907,-Ft)
Készpénzben kifizetésre kerülő nettó jövedelem:
427.763 – 37.886 = 389.877,-Ft => 389.875,(389.880,-Ft, 389.855,-Ft is elfogadható)

389 875 Ft vagy
389 880 Ft
389 855 Ft

2p
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mennyi a munkáltatót
terhelő szociális
hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség a dolgozó
részére 2021. október
hónapra kifizetett
jövedelem után? (2
tizedes pontossággal
számoljon, azt követően
kerekítsen forintra!)
mennyi a munkáltatót
terhelő szakképzési
hozzájárulás fizetési
kötelezettség a dolgozó
részére 2021. október
hónapra kifizetett
jövedelem után? (2
tizedes pontossággal
számoljon, azt követően
kerekítsen forintra!)

Számított szociális hozzájárulási adó
427.763 * 15,5 % = 66.303,-Ft

3p

40 356 Ft

Munkaerő-piacra lépő után a szociális
hozzájárulási adóból igénybevehető kedvezmény:
167.400 * 15,5% = 25.947,-Ft
ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó:
66.303 – 25.947 = 40.356,-Ft
lásd: 2018. évi LII. tv. 11. §, 12. §
számított szakképzési hozzájárulás
427.763 * 1,5 % = 6.416,-Ft

3 905 Ft vagy
6 416 Ft

2p
Ft

munkaerő-piacra lépő után a szociális
hozzájárulási adóból igénybevehető kedvezmény:
167.400 * 1,5% = 2.511,-Ft
ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó:
6.416 – 2.511 = 3.905,-Ft
A nem egyértelmű jogszabályi előírások miatt a
6.416,-Ft is elfogadható
lásd: 2019. évi LXXX. tv. 107. § (3b), (4)
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