
 

  

 

FELELETVÁLASZTÓS FELADAT 

 

Sor-
szám 

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

1.  Határozza meg, hogy az 5 éves 
óvodai ellátásban részesülő 
gyermekkel rendelkező 
munkavállalója részére közigazgatási 
határon belül legfeljebb milyen 
mértékű adómentes napi munkába 
járási költségtérítés adható! 
[39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, 3. 
§-5. §] 

a) nem jogosult költségtérítésre; 

b) helyi bérlet 100 %-os megtérítése; 

c) 15 Ft/km költségtérítés; 

d) 9 Ft/km költségtérítés 

2.  A munkavállalónak a munkában 
töltött idő alapján minden naptári 
évben szabadság jár, amely … 
Tegye igazzá a mondatot! [Mt. 115. 
§] 

a) alapszabadságból áll. 

b) alap-, és rendkívüli szabadságból áll. 

c) alap-, és pótszabadságból áll. 

3.  Határozza meg, hogy a 
gyermekgondozási díjra való 
jogosultság vizsgálata szempontjából 
a felsoroltak közül ki nem tekinthető 
szülőnek! [Ebtv. 42/A. (2) bek.] 

a) örökbefogadó szülő;  

b) helyettes szülő; 

c) családbafogadó gyám 

4.  Határozza meg, hogy milyen 
összegű távmunka költségtérítést 
kaphat az a   munkavállaló, aki 2021. 
szeptember hónapban 10 
munkanapot távmunkavégzésben 
látta el feladatait, valamint 12 
munkanapot szabadságon 
tartózkodott! 
[https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg
_rendkivuli_helyzetben/adozasi_kon
nyitesek/A_tavmunka_koltsegter202
01126.html] 

a)    7 318,- Ft; 

b)    7 609,- Ft; 

c) 16 100,- Ft 

5.  Legfeljebb 15,- Ft/km adómentes 
költségtérítésre jogosult az a 
mozgáskorlátozott, közösségi 
közlekedési eszközt igénybe venni 
nem képes munkavállaló, akinek 
napi munkába járását … 

Tegye igazzá a mondatot! [39/2010 
(II.26) Korm. rend. 2. §, 4. §; Mt. 294. 
§ (1) b) pont] 

a) szomszédja - baráti alapon - 

biztosítja. 

b) testvére házastársa biztosítja. 

c) testvére gyermeke biztosítja. 

https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/A_tavmunka_koltsegter20201126.html
https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/A_tavmunka_koltsegter20201126.html
https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/A_tavmunka_koltsegter20201126.html
https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/A_tavmunka_koltsegter20201126.html


 

  

 

6.  Határozza meg, hogy a felsoroltak 
közül melyik nem minősül 
családtámogatási ellátásnak! [Cst. 5. 
§; Tbj. 5. §] 

a) csecsemőgondozási díj; 

b) gyermekgondozást segítő ellátás; 

c) gyermeknevelési támogatás 

7.  A SZÉP-Kártya alszámlák közötti ún. 
átjárhatóság…  

Tegye igazzá a mondatot! [A 
617/2021. (XI. 8.) Korm. rendelettel 
2022. szeptember 30-ig 
meghosszabbításra került a SZÉP-
kártya egyes alszámlái közötti 
átjárhatóság.] 

a) a veszélyhelyzet megszűnését 

követő 60 napig érvényes. 

b) 2022. június 30. napig érvényes. 

c) 2022. szeptember 30. napig 

érvényes. 

8.  Kovács Janka munkavállaló bruttó 
munkabére 450 000,- Ft. 
Nyilatkozata alapján NÉTAK-ot és 
emellett négy kedvezményezett 
gyermeke után családi adó- és 
járulékkedvezményt is kíván 
érvényesíteni. A kedvezmények 
érvényesítését követően a 
munkavállaló munkabéréből …  

Tegye igazzá a mondatot! [Szja tv. 
29/D. §, Tbj. 34. §; NAV Szja 
adóalap kedvezmények tájékoztató 
füzet 
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j
&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad
=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71
tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0Q
AQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.
gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F
73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_2
0210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZN
gPNaRzj1gwdTYz59] 

a) sem személyi jövedelemadó, sem 

társadalombiztosítási járulék nem 

kerül levonásra.  

b) kizárólag személyi jövedelemadó 

kerül levonásra. 

c) kizárólag – az érvényesítést 

követően fennmaradó mértékű – 

társadalombiztosítási járulék kerül 

levonására. 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59


 

  

 

9.  Határozza meg, hogy a felsoroltak 
közül melyik esetben tekinthető a 
munkavállaló NÉTAK-os anyának! 
[NAV Szja adóalap kedvezmények 
tájékoztató füzet; Szja tv. 29/D. § 
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j
&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad
=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71
tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0Q
AQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.
gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F
73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_2
0210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZN
gPNaRzj1gwdTYz59]  

a) az a nő, aki négy gyereket szült, de 

váláskor az apához került a 9 éves 

kislánya; 

b) az a nő, aki a második férjével 

közösen nevel négy gyermeket, akik 

közül kettő a sajátja, kettő pedig a 

férje korábbi házasságából született 

gyermek (a férje gyermekeit nem 

fogadta örökbe); 

c) az a nő, aki három gyermeket szült 
és nevel, nevelt (a legidősebb 
dolgozik, elköltözött otthonról, a 
középső egyetemista, a harmadik 
középiskolába jár) és korábban 
örökbefogadott egy 3 éves kislányt, 
aki 22 évesen költözött el az anyai 
házból 

10.  A családi kedvezményt év közben az 
adóelőleg megállapítása során…  
Tegye igazzá a mondatot! [Szja tv. 
29/B. §] 

a) a jogosult a jogosultnak nem 

minősülő házastársával, élettársával 

közösen is  igénybe veheti. 

b) a jogosult a jogosulttal megoszthatja.  

c) a jogosult a jogosulttal közösen is 

igénybe veheti.  

11.  Határozza meg, hogy a felsoroltak 
közül melyik nem minősül önálló 
tevekénységből származó 
jövedelemnek! [Szja tv. 16. §; NAV 
információs füzet „Az önálló 
tevékenységből származó jövedelem 
és adózása 2021”] 

a) választott könyvvizsgálói 
tevékenységből származó jövedelem; 

b) helyi önkormányzati képviselői 
tevékenységből származó jövedelem;  

c) országgyűlési képviselői 

tevékenységből származó jövedelem 

12.  Határozza meg, hogy a felsoroltak 
közül mely módon nem teljesíthető a 
NAV felé a háztartási 
munkavégzésre vonatkozó 
bejelentési kötelezettség! [47. 
információs füzet - A háztartási 
munka] 
 

a) elektronikusan;  

b) papír alapon; 

c) telefonon keresztül  

13.  Határozza meg, hogy az alábbi 
kollektív szerződésre vonatkozó 
állítások közül melyik helytelen! [Mt. 
209. §, 270. §; 50. §] 

a) A vezetőre is kiterjed a kollektív 
szerződés hatálya.  

b) A kollektív szerződésben kizárólag a 
munkavállaló javára térhetnek el. 

c) A kollektív szerződés szabályozhatja 
a munkaviszonyból származó vagy 
ezzel összefüggő jogokat és 
kötelezettségeket. 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWwO71tY_zAhUi_rsIHcHVB5cQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59
https://nav.gov.hu/data/cms549880/47_A_haztartasi_munka_20210614.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms549880/47_A_haztartasi_munka_20210614.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms549880/47_A_haztartasi_munka_20210614.pdf


 

  

 

14.  Határozza meg, hogy melyik esetben 
lehet az önellenőrzést jogszerűen 
benyújtani! [Art. 54. §; 56. §; 
Önellenőrzés] 

a) A NAV által utólag megállapított adó, 
költségvetési támogatás helyesbítése 
érdekében.  

b) Az állami adó-és vámhatóság által 

indított ellenőrzés megkezdésétől a 

vizsgálat alá vont időszakra, és 

adatokra vonatkozó helyesbítés 

érdekében.  

c) Olyan számítási hiba javítása 

érdekében, amely az adó alapját és 

összegét - 1 000,- Ft-ot meghaladó 

összegben - befolyásolja. 

15.  Nem érvényesíthető a NÉTAK a … 
Tegye igazzá a mondatot! [Szja tv. 
29/D. §, 73. Információs füzet] 

a) bérbeadásból származó 

jövedelemből. 

b) gyermekgondozási díjból. 

c) megbízási díjból. 

A helyes választ piros szín jelöli! 

https://nav.gov.hu/data/cms539706/23_Onellen_rzes_20210105.pdf

