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IGAZ-HAMIS TESZT 

 

Sor-
szám 

 

Állítás 

Döntse el, hogy az 
állítások igazak vagy 
hamisak! Tegyen X-et a 
megfelelő oszlopba! 

Igaz Hamis 

1.  A hallgatói jogviszony alapján megállapított 
gyermekgondozási díj (diplomás GYED) maximum 
összege 2021. évben 219 000,- Ft. [Ebtv. 42/E. § (5) 
bek.; 
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%
C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-
t%C3%A1mogat%C3%A1sa/gyermekgondoz%C3%A1si-

d%C3%ADj.html] 

 

 

X 

2.  A biztosított mezőgazdasági őstermelőnek a 
társadalombiztosítási járulékot negyedévente, a 
negyedévet követő hónap 20. napjáig kell megfizetnie 
és bevallania. [Tbj. 77. § (3) bek.] 

 

 X 

3.  A munkáltató által - meghatározott feltételek mellett, 
hitelintézeten keresztül - biztosított munkáltatói kölcsön 
tekintetében alkalmazható a visszafizetésre vonatkozó 
fizetési moratórium. [2020. évi CVII. tv 8. § (3) bek.] 

 

X  

4.  A munkavállaló mentesül a rendelkezésre állási és 
munkavégzési kötelezettség alól a véradáshoz 
szükséges legalább 4 óra időtartamra. (Mt. 55. §) 

 

X  

5.  A gyermek halva születése esetén - tekintet nélkül arra, 
hogy az anya a várandósgondozáson a meghatározott 
alkalommal megjelent - nem illeti meg az anyát az 
anyasági támogatás. [Cst. 29. § (1) - (2) bek.] 

 

X 

6.  A ’T1041’-es formanyomtatványon be kell jelenteni a 
fizetés nélküli szabadságot, ha erre tekintettel a 
munkavállaló biztosítása szünetel. (Tbj. 16. §; Art. 1. mell. 

3. pont) 

 

X  

7.  A 2021. október 04-én munkaviszonyt létesített 
munkavállaló részére a 2021. évre időarányosan járó 
szabadságot a munkáltató köteles az idei évben kiadni. 
[Mt. 123. § (2) bek.] 

 

X 

8.  Öt éves gyermekét egyedül nevelő munkavállalója a 
gyermek otthoni ápolása és kórházi tartózkodása 
jogcímén évente összesen 42 naptári nap időtartamra 
jogosult táppénzre. [Ebtv. 46. § (1) d)] 

 

X 

9.  A munkaszerződést írásba kell foglalni. Az írásba 
foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés 
érvénytelenségére a munkavállaló és a munkáltató - a 
munkába lépést követő harminc napon belül - 
hivatkozhat. (Mt. 44. §) 

 

X 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/gyermekgondoz%C3%A1si-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/gyermekgondoz%C3%A1si-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/gyermekgondoz%C3%A1si-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/gyermekgondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html
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10.  Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) 
felületen keresztül a – meghatározott adatlap 
használatával – természetes személy legfeljebb 1 millió 
forintra részletfizetést, megbízhatónak minősített adózó 
3 millió forintot el nem érő adótartozásra kérhet fizetési 
könnyítést (részletfizetést vagy fizetési halasztást). 
(https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Egyszerusodik_az_a
uto20210706.html?query=%22online+nyomtatv%C3%A1nyki

t%C3%B6lt%C5%91%22) 

 

 

X 

 

11.  Ugyanazon bevallás ismételt önellenőrzése esetén az 
önellenőrzési pótlék napi mértéke a késedelem, illetve 
az esedékesség előtti igénybevétel időpontjában 
hatályos jegybanki alapkamat háromszázhatvanötöd 
részének másfélszerese. [Art. 212. § (1)-(1a) bek.] 

 

X 
 

12.  Kiss Péter 2019-ben elvált feleségétől, közös 
gyermekük felügyeletére az édesanya jogosult, melyre 
tekintettel bírósági döntés alapján Péternek 
gyerektartásdíjat kell fizetnie (33%-ban). Péter jelenleg 
álláskeresési járadékban részesül, mely ellátásából 
levonták a tartásdíjat. Helyesen járt el az ügyintéző, 
amikor a gyermektartás díjat a járadék összegéből 
levonásba helyezte? (Vht. 72. §) 

 

 

X 

 

13.  Adóalap-kedvezmények érvényesítésének helyes 
sorrendje:  

1. négy vagy több gyermek nevelők anyák 
kedvezménye; 

2. személyi kedvezmény; 

3. első házasok kedvezménye;  

4. családi kedvezmény. (Szja tv. 29/A. § - 29/E. §; 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_oKi09IXzAhVCzqQ
KHXeJCFUQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.na
v.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_ked
vezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1g

wdTYz59) 

 

 

X 

 

14.  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 
évi LXXXIII. törvény vonatkozásában közeli 
hozzátartozónak kizárólag a házastárs, az élettárs és 
az egyenesábeli rokon tekinthető. [Ebtv. 5/B. § h)] 

 

X 

15.  Munkába járási költéségtérítés jogcímen ugyanazon 
napra, ugyanazon útvonalra kizárólag csak egyféle 
költségtérítés (menetjegy/bérlet vagy km költség) 
számolható el adómentesen. (39/2010. (II.26.) Korm. 

rend. 3. § - 4. §; Szja tv. 25. §) 

 

X 
 

A helyes választ piros szín jelöli! 

https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Egyszerusodik_az_auto20210706.html?query=%22online+nyomtatv%C3%A1nykit%C3%B6lt%C5%91%22
https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Egyszerusodik_az_auto20210706.html?query=%22online+nyomtatv%C3%A1nykit%C3%B6lt%C5%91%22
https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Egyszerusodik_az_auto20210706.html?query=%22online+nyomtatv%C3%A1nykit%C3%B6lt%C5%91%22
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_oKi09IXzAhVCzqQKHXeJCFUQFnoECAwQAQ&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=2ahUKEwi_oKi09IXzAhVCzqQKHXeJCFUQFnoECAwQAQ&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=2ahUKEwi_oKi09IXzAhVCzqQKHXeJCFUQFnoECAwQAQ&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=2ahUKEwi_oKi09IXzAhVCzqQKHXeJCFUQFnoECAwQAQ&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=2ahUKEwi_oKi09IXzAhVCzqQKHXeJCFUQFnoECAwQAQ&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=2ahUKEwi_oKi09IXzAhVCzqQKHXeJCFUQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms552963%2F73_Szja_adoalap_kedvezmenyek_20210325.pdf&usg=AOvVaw15NnZNgPNaRzj1gwdTYz59

