
 

 

Országos Bérügyviteli Bajnokság 2022. V. forduló 

1. feladat - egyszeres feleletválasztós (15 pont) 

A helyes választ piros színnel jelöltük 

Sor-
szám 

Feleletválasztós kérdések Megoldás 
(minden esetben csak egy válasz a helyes) 

1.  A csecsemőgondozási díj naptári 
napi összege a naptári napi alap… 

Tegye igazzá a mondatot! 

Megoldáshoz lásd: Ebtv. 42§ 

a) 70%-a. 

b) 100%-a. 

c) 60%-a. 

2.  Határozza meg, hogy az alábbi 
munkabérelőlegre vonatkozó 
állítások közül melyik helytelen! 

Megoldáshoz lásd: 
SZJA tv. 72§ 1, 4.g. 

a) A munkavállaló kérelmére a munkáltató 

által folyósított munkabérelőleg adójogi 

szempontból olyan kamatmentes 

kölcsönnek minősül, amelyre az SZJA 

törvény kamatkedvezményből 

származó jövedelemre vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni. 

b) Ha a munkáltató a korábban folyósított 

munkabérelőleg visszafizetése előtt 

újabb munkabérelőleget juttat, akkor a 

kedvező rendelkezés mindkettő 

munkabérelőlegre alkalmazható. 

c) Munkabérelőleg az, amelynek 
folyósítása legfeljebb hat havi 
visszafizetési kötelezettség mellett, 
legfeljebb a folyósítás napján érvényes 
minimálbér havi összegének ötszörösét 
meg nem haladó értékben történik. 

3.  Határozza meg, hogy mit jelent, ha 
az orvosnál barna lámpát kap a 
beteg! 

Megoldáshoz lásd: 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
- Jogviszony rendezési eljárás (gov.hu) 

a) A beteg TAJ-száma érvényes, a 
jogviszonya rendezett. 

b) A beteg TAJ-száma érvényes, de a 
jogviszonya rendezetlen. 

c) A betegnek nincs érvényes TAJ-száma. 

4.  Határozza meg, hogy a letiltással 
kapcsolatban felsorolt állítások közül 
melyik helytelen! 

Megoldáshoz lásd: Vht. 75§, 76§ 

a) A munkáltató köteles az adós 
munkabéréből a letiltásban 
meghatározott összeget levonni és 
kifizetni. 

b) A munkáltató jogosult a letiltott összeg 
kifizetését felfüggeszteni addig, amíg 
annak összege - az időszakonként 

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/jogviszony_rendezesi_eljaras
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/jogviszony_rendezesi_eljaras


 

 

esedékessé váló összegek 
összeadódásával - a 400 Ft-ot el nem 
éri, de legfeljebb hat hónapig. 

c) A munkáltató nem köteles az adóst 
értesíteni a beérkezett letiltásról . 

5.  43 éves szomszédnőjének a 
munkahelye jogutód nélkül 
megszűnik, ahol 10 éve van 
munkaviszonyban, így 
végkielégítésre jogosult. 
 
Segítsen a szomszédjának, hogy a 
felsoroltak közül melyik időszakot 
nem számolják bele a végkielégítés 
összegének meghatározásába! 

Megoldáshoz lásd: MT.77§ 

a) A GYÁP-pal töltött időszakot. 

b) A szülési szabadság idejét. 

c) Az édesanyja ápolásával töltött 2 év 
fizetés nélküli szabadságot. 

6.  Válassza ki, hogy a felsoroltak közül 
melyik a munkaszerződés kötelező 
tartalmi eleme! 

Megoldáshoz lásd: Mt. tv. 45§ 

a) Munkaidő. 

b) Munkakör. 

c) Munkavégzés helye. 

7.  20 éves magyarországi lakóhellyel 
rendelkező sportoló belga 
foglalkoztatóval áll 
munkaviszonyban. A munkáját 
megosztásban Magyarországon és 
külföldön végzi. Havi szinten a 
magyar munkanapok az összes 
munkanap felét teszik ki. Havi 
jövedelme bruttó 1.000.000 Ft, ebből 
Magyarországon adóköteles 
jövedelem a magyar munkanapok 
arányában (1.000.000/2), havi bruttó 
500.000 Ft. 

Határozza meg, hogy a 25 év alatti 
fiatalok kedvezményét hogyan tudja 
érvényesíteni! 

Megoldáshoz lásd: 
SZJA tv. 1/A§ 
SZJA tv. 29/F  

a) Nem tudja érvényesíteni, mert külföldről 
is kap jövedelmet és ez kizárja a 
kedvezmény igénybevételét. 

b) A magánszemély Magyarországon 
minősül belföldi adóügyi illetőségűnek, 
így amennyiben külföldön nem 
érvényesít a 25 év alatti fiatalok 
kedvezményéhez hasonló 
kedvezményt, akkor jogosult a 
kedvezmény teljes körű 
érvényesítésére. 

c) A magánszemély Magyarországon 
minősül belföldi adóügyi illetőségűnek 
és külföldön nem érvényesít a 25 év 
alatti fiatalok kedvezményéhez hasonló 
kedvezményt, akkor jogosult a 
kedvezmény 50%-os érvényesítésére. 

8.  Válassza ki, hogy a SZÉP-kártyára 
vonatkozó állítások közül melyik 
helytelen! 

Megoldáshoz lásd: 
SZÉP-kártya-támogatás és felhasználás 
2022-ben - Adó Online (ado.hu) 

a) Ha a munkavállaló munkaviszonya 
elhalálozás miatt szűnik meg, akkor a 
SZÉP-kártya rekreációs keretösszegét 
a munkáltatónál az adóévben a juttatás 
alapjául szolgáló jogviszonyban töltött 
napokkal arányosítani kell  

https://ado.hu/ado/szep-kartya-tamogatas-es-felhasznalas-2022-ben/
https://ado.hu/ado/szep-kartya-tamogatas-es-felhasznalas-2022-ben/


 

 

SZJA tv. 70§, 71§ 
76/2018. (IV.20) Kormányrendelet 22§ 

b) SZÉP-kártyák egyes alszámlái közötti 
úgynevezett átjárhatóság 2022. 
december 31-ig van érvényben. 

c) Ha a munkavállaló munkaviszonya év 
közben jön létre, az alszámlákra történt 
utalásoknak a SZÉP-kártya béren kívüli 
juttatásnak minősülő összegeit nem kell 
arányosítani. 

9.  Határozza meg, hogy a 
magánszemélynek van-e arra 
lehetősége, hogy a már benyújtott 
szja-bevallását önellenőrzéssel 
módosítsa az adó-visszatérítés 
optimalizálása végett! 

Megoldáshoz lásd: 
SZJA tv. 29/B§ 1a, 1c, 
Art. tv. 54§ 4. 

a) Nem, erre nincs lehetőség. 

b) Van, és az adó-visszatérítés teljes 
összegét (809.000 Ft-ot) is 
visszaigényelheti. 

c) Van, de korlátozottan, maximum az 
adó-visszatérítés felét igényelheti 
vissza. 

10.  Az örökbefogadói díj folyósítása 
mellett…. 

Tegye igazzá a mondatot! 

Megoldáshoz lásd: 
Örökbefogadói díj - Egészségbiztosítás 
Pénzbeli Ellátás (gov.hu) 

a) a gyermek életkorától függően lehet 
munkát vállalni.  

b) heti 30 órát meg nem haladó 
időtartamban lehet munkát vállalni. 

c) korlátlan időtartamban lehet munkát 
vállalni.  

11.  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
számára jogszabály írja elő az 
adószámla-kivonatok és a 
pótlékértesítők évenkénti kiküldését. 

Határozza meg, hogy a felsorolt 
állítások közül melyik helytelen a 
kiküldött értesítőkre vonatkozóan! 

Megoldáshoz lásd: 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22§ 

Kik kapnak értesítést? - Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (gov.hu) 

Miért küld a NAV kivonatot és 
pótlékértesítőt? - Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (gov.hu) 

a) A NAV minden érintett részére 
kizárólag nyomtatott formában, postai 
úton küldi ki az értesítőket. 

b) A NAV az értesítőben tájékoztatást ad 
arról, hogy az adott időszakban milyen 
tételeket könyvelt az adószámlákon. 

c) Október 31-ig kizárólag az kapja meg 
az értesítőt, akinek az adószámláján 
5.000 Ft összeget meghaladó tartozás 
vagy túlfizetés van. 

12.  A fiatal munkavállaló … 
 

Tegye igazzá a mondatot! 

Megoldáshoz lásd: MT. 114§ 

a) napi munkaideje legfeljebb 8 óra lehet, 
több munkaviszony keretében történő 
munkavégzés esetén munkaidejét 
össze kell számítani. 

b) napi munkaideje 8 óra, több 
munkaviszony keretében történő 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/%C3%B6r%C3%B6kbefogad%C3%B3i-d%C3%ADj.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/%C3%B6r%C3%B6kbefogad%C3%B3i-d%C3%ADj.html
https://nav.gov.hu/ado/adoszamla_informaciok/kivonat_es_kesedelmipotlek_ertesito/kik_kapnak_ertesitest/Kik_kapnak_ertesitest20190716
https://nav.gov.hu/ado/adoszamla_informaciok/kivonat_es_kesedelmipotlek_ertesito/kik_kapnak_ertesitest/Kik_kapnak_ertesitest20190716
https://nav.gov.hu/ado/adoszamla_informaciok/kivonat_es_kesedelmipotlek_ertesito/miert_kuld_a_nav/Miert_kuld_a_NAV_kivo20190716
https://nav.gov.hu/ado/adoszamla_informaciok/kivonat_es_kesedelmipotlek_ertesito/miert_kuld_a_nav/Miert_kuld_a_NAV_kivo20190716
https://nav.gov.hu/ado/adoszamla_informaciok/kivonat_es_kesedelmipotlek_ertesito/miert_kuld_a_nav/Miert_kuld_a_NAV_kivo20190716


 

 

munkavégzés esetén munkaideje 
maximum 12 óra lehet. 

c) beosztás szerinti napi munkaideje 6 
órát meghaladó munkaidőtartamú, 
akkor részére legfeljebb 30 perc 
munkaközi szünetet kell biztosítani. 

13.  Határozza meg, hogy 2022. évben 
legfeljebb mennyivel kevesebb adót 
kell megfizetnie a 25 év alatti 
fiatalnak! 

Megoldáshoz lásd: 

25 év alatti fiatalok kedvezménye - 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu) 

a) 5.204.400 Ft-tal kevesebbet. 

b) 780.660 Ft-tal kevesebbet. 

c) 433.700 Ft-tal kevesebbet. 

14.  Kiss Enikő munkavállaló rokkantsági 
járadékban is részesül. 
 
Határozza meg, hogy a munkabérét 
mely levonások terhelik! 

Megoldáshoz lásd: 

Kell-e járulékot fizetni a rokkantsági 
járadék melletti munkavégzésnél? - Adó 
Online (ado.hu) 

A rokkantsági járadék - Nyugdíjbiztosítás 
(gov.hu) 

Tbj. 5§, 6§ 

a) 15%-os személyi jövedelemadó és 
10%-os nyugdíjbiztosítási járulék 
fizetési kötelezettség. 

b) 15%-os személyi jövedelemadó és 
18,5%-os társadalombiztosítási járulék 
fizetési kötelezettség. 

c) 15%-os személyi jövedelemadó és 
8,5%-os társadalombiztosítási járulék 
fizetési kötelezettség. 

 

15.  Határozza meg, hogy alapesetben 
(egyedülálló, gyermektelen) a 
végkielégítésre való jogosultsághoz 
legalább mennyi időt kell az adott 
munkáltatónál munkaviszonyban 
tölteni!  

Megoldáshoz lásd: MT. 77§ 

a) 3 év, melybe a 30 napot meghaladó 
táppénzes időszakok is beletartoznak. 

b) 3 év, melybe a 30 napot meghaladó 
táppénzes időszakok, valamint a 30 
napos felmondási idő nem tartozik bele. 

c) 3 év, melybe a 30 napos felmondási idő 
is beletartozik. 

 

https://nav.gov.hu/ado/szja/25-ev-alatti-fiatalok-kedvezmenye
https://nav.gov.hu/ado/szja/25-ev-alatti-fiatalok-kedvezmenye
https://ado.hu/tb-nyugdij/kell-e-jarulekot-fizetni-a-rokkantsagi-jaradek-melletti-munkavegzesnel/
https://ado.hu/tb-nyugdij/kell-e-jarulekot-fizetni-a-rokkantsagi-jaradek-melletti-munkavegzesnel/
https://ado.hu/tb-nyugdij/kell-e-jarulekot-fizetni-a-rokkantsagi-jaradek-melletti-munkavegzesnel/
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/%C3%83%C2%BCgyint%C3%83%C2%A9z%C3%83%C2%A9s/%C3%83%C2%BCgyint%C3%83%C2%A9z%C3%83%C2%A9si-t%C3%83%C2%A1j%C3%83%C2%A9koztat%C3%83%C2%B3k/109-rokkants%C3%83%C2%A1gi-j%C3%83%C2%A1rad%C3%83%C2%A9k/2324-a-rokkants%C3%83%C2%A1gi-j%C3%83%C2%A1rad%C3%83%C2%A9k.html
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/%C3%83%C2%BCgyint%C3%83%C2%A9z%C3%83%C2%A9s/%C3%83%C2%BCgyint%C3%83%C2%A9z%C3%83%C2%A9si-t%C3%83%C2%A1j%C3%83%C2%A9koztat%C3%83%C2%B3k/109-rokkants%C3%83%C2%A1gi-j%C3%83%C2%A1rad%C3%83%C2%A9k/2324-a-rokkants%C3%83%C2%A1gi-j%C3%83%C2%A1rad%C3%83%C2%A9k.html

