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Országos Bérügyviteli Bajnokság 2022. V. forduló 

5. feladat – számolásos (30 pont) 

A feladatokra adott helyes válaszok összesen 30 pontot érnek. Kérjük, hogy a 
válasz mezőben - számadat esetén - a kerekítés szabályainak megfelelően egész 
számra kerekített értéket adjon meg! 

Egyed Egon egy szegedi étterem felszolgálójaként dolgozik 8 órás teljes munkaidős 
munkaviszony keretében. A munkavállaló munkáltatója a Tisza-Part Kft. A munkavállaló 
2019. szeptember 09-étől áll a munkáltató alkalmazásában, munkaszerződése 
határozatlan idejű. A munkavállaló munkaszerződés szerinti alapbére 320.000.- Ft/hó, 
mely összeg a munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően magába foglalja a 
munkavállalót megillető éjszakai pótlék és műszakpótlék összegét is. A felek írásbeli 
megállapodása alapján a munkavállót megillető további bérpótlékok esetén a pótlékok 
számítási alapja 290.000.- Ft/hó.  
A munkavállaló részére járó nettó bér kifizetése a tárgyhót követő hónap 08. napján 
átutalással történik. 

Az alábbi kiegészítő információk alapján végezze el a munkavállaló 2022. október havi 
bérszámfejtését és válaszoljon a kérdésekre.  

Kiegészítő információk: 

1. Az étterem nyitvatartása: 
- hétfőtől - csütörtökig és vasárnap: 10:00-23:00 
- péntek-szombat: 10:00-24:00 

2. A munkavállaló 2022 október 
- 08.-09. napján, 18.-20. napja között és 25.-27. napja között 9:00-17:00 volt beosztva 
- 02.-06. napja között, 11.-13. napja között és 23. napján 15:00-23:00 volt beosztva 
- 14.-15. napján és 21.-22. napján 16:00-24:00-ig volt beosztva 

3. A munkaközi szünet 20 perc, 9 órát meghaladó munkavégzés esetén további 25 perc. A 
munkaközi szünet része a munkaidőnek. 

4. Az étterem étlapján feltüntetésre került, hogy az ételek és italok ára után fizetéskor 10 
százalék felszolgálási díj kerül felszámolásra. A munkavállalónak felszolgálási díjként 2022. 
október hónapra bruttó 38.000.- Ft kerül elszámolásra. A bruttó összeg kizárólag a 
munkavállaló közterheit tartalmazza. 

5. A munkáltató a hatályos jogszabályok alapján hozzájárul a borravaló elfogadásához. A felek 
megállapodtak abban, hogy az étterem pénztárába befizetett borravaló összegét a munkáltató 
szétosztja a munkavállalók között. A munkavállalónak október hónapra a vendégektől 
közvetetten kapott borravaló összege bruttó 13.000.- Ft. A bruttó összeg kizárólag a 
munkavállaló közterheit tartalmazza. A munkavállaló a vendégektől közvetlenül, készpénzben 
további 20.000.- Ft borravalót kapott októberben. 

6. A munkavállaló 2022. szeptember 27-én felmondott. A munkáltató a felmondást elfogadta, a 
hatályos jogszabályokban foglalt felmondási idő letöltése mellett. A munkavállaló a 
felmondásában nem jelölte meg a felmondás kezdő napját. 
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7. A munkavállalók foglalkoztatása kéthavi munkaidő-keretben történik. A munkaidő-keret kezdő 
hónapja 2022-ben január. A munkaidő-keretben teljesített órák - a munkaidő-keret 
időtartamára tekintettel kéthavonta elszámolásra kerülnek. A munkavállaló szeptember havi 
beosztott munkaideje 168 óra volt. 

8. A munkavállaló felesége állapotos, első gyermeküket várják. A magzat után járó családi 
kedvezményt a férj veszi igénybe havonta, az adóelőleg megállapításánál 2022. május 
hónaptól. A szabályosan kitöltött nyilatkozatot a munkáltatónak átadta. 

9. A munkavállalónak, nyilatkozata alapján 2022. október 4-én megszületett a gyermeke. A 
munkavállaló 2022. október 6-án a gyermek után járó pótszabadságokról nyilatkozott. A 
gyermek születésére tekintettel, jogszabály alapján az apát megillető pótszabadság 
valamennyi napját a munkavállaló a munkáltató hozzájárulásával 2022. október 6-ától veszi ki. 

10. A munkáltató a munkavállaló éves szabadságait az esedékesség évében kiadta, 2022-ben 
előző évről áthozott szabadsága nem volt. A munkavállaló 2022. márciusában 5 napot, 2022. 
júniusában 10 napot volt szabadságon. A munkáltató a munkavállalót megillető arányos 
szabadságot 2022. október 18-ától kiadta. 

11. A munkavállaló a feladatban megadott távolléteken kívül 2022-ben minden munkanapját 
ledolgozta. 

12. A munkáltató a munkavállalónak 2022. október 25-én 17:00-21:00 óráig rendkívüli 
munkavégzést rendelt el. 

13. A munkavállaló 2020. február 19-én kötötte első házasságát. Az első házasok kedvezményét 
a férj veszi igénybe, havonta az adóelőlegnél. Az adóelőleg-nyilatkozatot a törvényi 
előírásoknak megfelelően leadta a munkáltatónak. 

14. A munkavállaló 1997. augusztus 02-án született, a munkavállaló felesége 1998.03.01-jén. 

15. A munkavállalót pótlékátalány nem illeti meg. 

16. A kft. nem tartozik a kisvállalati adó hatálya alá. 

17. A kft. nem TB kifizetőhely. 

Feladatok 

A feladatban foglaltak és 
a kiegészítő információk 

figyelembevételével 
állapítsa meg, hogy 

Számítás Megoldás 
Pont
szá
m 

a munkáltató 
tevékenysége alapján a 
munkavállaló milyen 
munkarendben dolgozik?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
lásd Mt. 101. § (1) bekezdés a), c), d), g) 

rendeltetése folytán 
e napon is működő 

munkáltató 
Lehetséges válaszok: 
- többműszakos 

tevékenység, 
- rendeltetése folytán e 

napon is működő 
munkáltató, 

- megszakítás nélküli 
tevékenység, 

-  társadalmi 
közszükségletet kielégítő 
tevékenység, 

2 p 
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a munkáltató 
tevékenysége alapján a 
munkavállalónak hány 
óra napi pihenőidőt kell 
biztosítani? 

 
 
 
 
lásd Mt. 104. § (1)-(2) bekezdése 

11 óra 
Lehetséges válaszok:  

- 8 óra, 
- 11 óra 

2 p 

mikor szűnik meg a 
munkavállaló 
munkaviszonya 
(év.hónap.nap.)? 

Felmondási idő kezdő napja: 2022.09.28 
Felmondási idő: 30 nap 
Munkaviszony megszűnésének a napja: 
2022.10.27. 
 
lásd Mt. 68. § (1) bekezdése, 69. § (1) 
bekezdése 

2022.10.27. 2 p 

2022. októberében 
melyik nap lesz a 
munkavállalót megillető 
apaszabadság utolsó 
napja (év.hónap.nap)?  

Apát gyermeke születése esetén 5 
munkanap pótszabadság illeti meg.  
Az apaszabadság kezdő napja: 2022.10.06. 
Az apaszabadság utolsó napja: 2022.10.12. 
 
lásd Mt. 118. § (4) bekezdése, 124. § (1)-(2) 
bekezdés 

2022.10.12. 2 p 

hány nap szabadságra 
jogosult a munkavállaló 
2022-ben a 
munkaszerződésére 
tekintettel 
(apaszabadság nélkül)? 

alapszabadság 20 nap 
életkor alapján járó pótszabadság 1 nap 
gyermek után járó pótszabadság 2 nap 
23/365 * 300 = 18,9 kerekítve 19 nap 
 
lásd Mt. 116-117., 118. § (1) és (3) bekezdés 
121. § 

19 2 p 

mennyi a 
munkavállalónak 2022. 
október hónapban a 
beosztás szerint 
ledolgozott időre járó 
jövedelmének az 
összege? 
(2 tizedes pontossággal 
számoljon, azt követően 
kerekítsen forintra!) 

320.000 / 21 * 11 = 167.619.- Ft 
 
A beosztott napok számától függetlenül a 
munkavállalónak a munkaviszony 
megszűnéséig az általános munkarend 
figyelembevételével 20 munkanapot kell 
ledolgoznia. A távollétei figyelmen kívül 
hagyásával 11 munkanapra jár bér a 
beosztás szerinti munkaidőre.  
20 – 5 nap apaszabadság – 4 nap fizetett 
szabadság = 11 nap 
 
lásd Mt. 93. § (1)-(3) bekezdés, 136. § (3) 
bekezdés 

167 619 Ft 3 p 

mennyi a 
munkavállalónak 2022. 
október hónapban 
szabadságai jogcímén 
járó jövedelem összege 
összesen? 
(A részösszegeket 2 
tizedes pontossággal 
számolja és külön-külön 
kerekítse forintra, utána 
adja össze!) 

A munkavállaló október havi szabadságainak 
összege 
76.190 + 60.952 = 137.142.- Ft  
 
Távolléti díj, megegyezik az alapbér egy napi 
összegével. A munkavállaló vasárnapi pótlékra 
nem jogosult, a műszakpótlék összegét pedig a 
havibér foglalja magába. 
 
Apákat megillető pótszabadság:  
320.000 / 21 * 5 = 76.190.-  
Fizetett szabadság: 
Időarányos: 19 nap 
Kivett 2022.01-09: 15 nap 
Fennmaradó: 19 – 15 = 4 nap 
320.000 / 21 * 4 = 60.952.-  
 
lásd Mt. 118. § (4) bekezdés, 140. § (1) bekezdés 

137 142 Ft 2 p 
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mennyi a 
munkavállalónak 
rendkívüli 
munkavégzésre 
tekintettel kifizetett 
juttatás teljes összege? 
(A részösszegeket 2 
tizedes pontossággal 
számolja és külön-külön 
kerekítse forintra, utána 
adja össze!) 

Rendkívüli munkavégzésre tekintettel 
kifizetett jövedelem összege 
7.619 + 3.333 = 10.952.- Ft 
 
alapbér: 320.000 / 168 * 4 = 7.619.- 
50 %-os bérpótlék: 290.000 / 174 * 50 % * 4 
= 3.333.-  
 
 
 
 
lásd Mt. 139. §, 143. § (1)-(2) bekezdés 

10 952 Ft 3 p 

mennyi a munkavállaló 
2022. október hónapra 
kifizetett személyi 
jövedelemadó alapot 
képező jövedelme? 
(A részösszegeket 2 
tizedes pontossággal 
számolja és külön-külön 
kerekítse forintra, utána 
adja össze!) 

167.619 + 137.142 + 10.952 + 13.333 + 
13.000 = 342.046.- Ft 

Beosztás szerinti ledolgozott időre járó 
jövedelem: 167.619.- 

Fizetett szabadságaira járó jövedelem: 
137.142.- 

Rendkívüli munkavégzésre tekintettel járó 
valamennyi juttatás teljes összege: 10.952.- 

Munkaszüneti napi pótlék:  
290.000 / 174 * 8 = 13.333.- 

Borravaló (közvetetten kapott): 13.000.- 

Szja törvény 1. számú melléklet 4.21. pontja 
szerint adómentes a magánszemély 
felszolgálási díj címen megszerzett bevétele, 
valamint a vendéglátó üzlet felszolgálójaként 
a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló. 

lásd Mt. 140. § (2)-(3) bekezdés, 143. § (1)-
(2) bekezdés, Szja tv. 1. számú melléklet 
4.21. pontja 

342 046 Ft 3 p 

mennyi a munkavállalót 
terhelő személyi 
jövedelemadó összege? 
(2 tizedes pontossággal 
számoljon, azt követően 
kerekítsen forintra!) 

Személyi jövedelemadó alapját képező 
jövedelem: 342.046.- 

Családi kedvezmény igénybe vehető 
összege: 66.670.- 

Első házas kedvezmény igénybe vehető 
összege: 33.335.- 

Igénybe vett szja kedvezményekkel 
csökkentett személyi jövedelemadó alapja:  
342.046 – 66.670 – 33.335 = 242.041.-  

Számított személyi jövedelemadó:  
242.041 * 15 % = 36.306.- Ft 

Első házasok kedvezményéből hátralévő 
2 hónapot 2022. szeptember hónaptól 
érvényesítheti a házaspár, mert a férj 
2022. augusztus hónapban tölti be a 25. 
életévét. 

lásd: Szja tv. 29/A. § (1) bekezdés és (2) 
bekezdés a) pontja, 29/C. § (1)-(4) bekezdése, 
29/F. § (5) bekezdés, 101. § (3) bekezdés 

36 306 Ft 2 p 
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mennyi a munkavállalót 
terhelő 
társadalombiztosítási 
járulék összege? 
(2 tizedes pontossággal 
számoljon, azt követően 
kerekítsen forintra!) 

Társadalombiztosítási járulék alapja:  
342.046 + 38.000 = 380.046.-  
 
Személyi jövedelemadó alapját képező 
jövedelem: 342.046.-  
Felszolgálási díj: 38.000.- 
 
Fizetendő társadalombiztosítási járulék 
összege: 
380.046 * 18,5% = 70.309.- Ft 
 
lásd Tbj tv. 25. § (1) bekezdés, 27. § (1) bekezdés 
a) pontja 

70 309 Ft  
3 p 

mennyi a munkavállaló 
részére 2022. október 
hónapra átutalásra 
kerülő nettó jövedelem 
összege? 

Átutalásra kerülő nettó jövedelem:  
380.046 – 36.306 – 70.309 = 273.431.- Ft 

273 431 Ft 2 p 

mennyi a kifizetőt terhelő 
közteher fizetési 
kötelezettség a 
munkavállaló részére 
járó jövedelem után? 
(2 tizedes pontossággal 
számoljon, azt követően 
kerekítsen forintra!) 

Szociális hozzájárulási adó alapja:  
342.046.- 
 
Fizetendő szociális hozzájárulási adó:  
342.046 * 13% = 44.466.- Ft 
 
A felszolgálási díj nem alapja a szociális 
hozzájárulási adónak.  
 
lásd: Szocho tv. 1. § (10) bekezdés, 2. § (1) 
bekezdés 

44 466 Ft 2 p 

 


