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Országos Bérügyviteli Bajnokság 2022. V. forduló 

2. feladat – igaz-hamis (15 pont) 

A helyes választ piros X betűvel jelöltük 

Sor-
szám 

Állítás Igaz Hamis 

1.  Anyasági támogatásból legfeljebb 33%-ot lehet levonni 
gyermektartásdíj követelés fejében. 

Megoldáshoz lásd: Vht. 74§ 

 X 

2.  A saját jogú nyugdíjas munkavállaló nem jogosult 
gyermekgondozási díjra. 

Megoldáshoz lásd: 

• Gyermekgondozási díj - Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátás 
(gov.hu) 

• Ebtv. 43§, TBJ 37§ 1. 

X  

3.  Az éleslátást biztosító szemüveg juttatás adómentes kifizetéséhez – 
egyéb feltételek fennállása esetén – elfogadható az optometrista 
által végzett szemészeti vizsgálat. 

Megoldáshoz lásd: 
2022/4. Adózási kérdés - A szemészeti szakvizsgálat meghatározása az 
éleslátást biztosító szemüveg adómentes juttatásához kapcsán - Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (gov.hu) 

 X 

4.  A 14 és 18 év közötti személy önállóan - szülői hozzájárulás nélkül - 
is regisztrálhat az Ügyfélkapura. 

Megoldáshoz lásd: 72. információs füzet - A diákok munkavállalása 

X  

5.  A baleseti táppénz alapesetben az előzetes biztosítási időre és a 
táppénzfolyósítására tekintet nélkül egy éven át jár. 

Megoldáshoz lásd: Ebtv. 55§ 3. 

X  

6.  A munkavállaló részére édesanyja elhalálozása miatt folyósított 
temetési segély kizárólag a folyósítás napján érvényes minimálbér 
összegéig adómentes. 

Megoldáshoz lásd: Szja. tv. 1.sz.melléklet 1.3 

 X 

7.  A 2020. május havi időszakra visszamenőleg előírt egészségügyi 
szolgáltatási járulékot a 124-es adónemkódú költségvetési 
számlára kell befizetni. 

Megoldáshoz lásd: https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-
utana/inf_fuz/2022/91_Az_egeszsegugyi_szolgaltatasi_jarulek_20220119.
pdf1 

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://nav.gov.hu/ado/adozasi_kerdes/20224.-Adozasi-kerdes---A-szemeszeti-szakvizsgalat-meghatarozasa-az-eleslatast-biztosito-szemuveg-adomentes-juttatasahoz-kapcsan
https://nav.gov.hu/ado/adozasi_kerdes/20224.-Adozasi-kerdes---A-szemeszeti-szakvizsgalat-meghatarozasa-az-eleslatast-biztosito-szemuveg-adomentes-juttatasahoz-kapcsan
https://nav.gov.hu/ado/adozasi_kerdes/20224.-Adozasi-kerdes---A-szemeszeti-szakvizsgalat-meghatarozasa-az-eleslatast-biztosito-szemuveg-adomentes-juttatasahoz-kapcsan
https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022/72.-a-diakok-munkavallalasa
https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022/91_Az_egeszsegugyi_szolgaltatasi_jarulek_20220119.pdf1
https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022/91_Az_egeszsegugyi_szolgaltatasi_jarulek_20220119.pdf1
https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022/91_Az_egeszsegugyi_szolgaltatasi_jarulek_20220119.pdf1
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Sor-
szám 

Állítás Igaz Hamis 

8.  25 év alatti munkavállalónak párhuzamosan kettő munkáltatója van, 
ezért a fiatalnak mindkét munkáltatójánál adóelőleg-nyilatkozatot 
kell leadnia, annak érdekében, hogy az igénybe vett kedvezmény 
együttesen ne haladja meg a kedvezmény maximum összegét. 

Megoldáshoz lásd: https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-
utana/inf_fuz/2022/73.informacios-fuzet---szja-adoalap-kedvezmenyek- 

X  

9.  Költségvetési szerv munkáltató esetén 2022. évben a SZÉP-
kártyán az éves rekreációs keretösszeg 400.000 Ft. 

Megoldáshoz lásd: SZJA tv. 71§, 70§ 8. 

 X 

10.  Abban az esetben, ha a NAV foglalkoztatott a szolgálati jogviszonya 
megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a 
NAV-nál töltött időre megilletné, a foglalkoztatott a különbözetre 
kifizetett távolléti díjat köteles visszafizetni. 

Megoldáshoz lásd: NAV tv. 117§ 5. 

X  

11.  Az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél 
egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony létesíthető a munkáltató 
által az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására. 

Megoldáshoz lásd: 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

• https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-
utana/inf_fuz/2022/46._informacios_fuzet_-
_Az_egyszerusitett_foglalkoztatas 

 X 

12.  Kovács János munkavállaló új munkahelyen kezd májusban. Van 
egy 8 éves gyermeke és júliusban megszületnek az ikergyermekei. 
Mivel év közben munkát váltott, ezért mind a két esetben (meglévő 
és a születendő gyermekek után is) időarányosítani kell a 
pótszabadságait a munkavállalónak. 

Megoldáshoz lásd: MT. 118§;121§ 

 X 

13.  Megbízási szerződés alapján munkát végző személy nem jogosult 
betegszabadságra. 

Megoldáshoz lásd: 

• Táppénz, betegszabadság - Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátás 
(gov.hu) 

• MT.126§ 

X  

14.  Méltányosságból pénzbeli ellátást kizárólag biztosított részére lehet 
megállapítani. 

Megoldáshoz lásd:  
Méltányosság a pénzbeli ellátásoknál - Egészségbiztosítás Pénzbeli 
Ellátás (gov.hu) 

X  

https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022/73.informacios-fuzet---szja-adoalap-kedvezmenyek-
https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022/73.informacios-fuzet---szja-adoalap-kedvezmenyek-
https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022/46._informacios_fuzet_-_Az_egyszerusitett_foglalkoztatas
https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022/46._informacios_fuzet_-_Az_egyszerusitett_foglalkoztatas
https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022/46._informacios_fuzet_-_Az_egyszerusitett_foglalkoztatas
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/betegs%C3%A9g-eset%C3%A9n/t%C3%A1pp%C3%A9nz,-betegszabads%C3%A1g.html#:~:text=Magyar%20%C3%81llamkincst%C3%A1r%20-%20Eg%C3%A9szs%C3%A9gbiztos%C3%ADt%C3%A1s%20P%C3%A9nzbeli%20Ell%C3%A1t%C3%A1s.%20A%20t%C3%A1pp%C3%A9nzre,j%C3%A1r%2C%20aki%20a%20biztos%C3%ADt%C3%A1sa%20fenn%C3%A1ll%C3%A1sa%20alatt%20v%C3%A1lik%20keres%C5%91k%C
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/betegs%C3%A9g-eset%C3%A9n/t%C3%A1pp%C3%A9nz,-betegszabads%C3%A1g.html#:~:text=Magyar%20%C3%81llamkincst%C3%A1r%20-%20Eg%C3%A9szs%C3%A9gbiztos%C3%ADt%C3%A1s%20P%C3%A9nzbeli%20Ell%C3%A1t%C3%A1s.%20A%20t%C3%A1pp%C3%A9nzre,j%C3%A1r%2C%20aki%20a%20biztos%C3%ADt%C3%A1sa%20fenn%C3%A1ll%C3%A1sa%20alatt%20v%C3%A1lik%20keres%C5%91k%C
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/k%C3%B6z%C3%B6s-szab%C3%A1lyok-a-p%C3%A9nzbeli-ell%C3%A1t%C3%A1sokra/m%C3%A9lt%C3%A1nyoss%C3%A1g-a-p%C3%A9nzbeli-ell%C3%A1t%C3%A1sokn%C3%A1l.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/k%C3%B6z%C3%B6s-szab%C3%A1lyok-a-p%C3%A9nzbeli-ell%C3%A1t%C3%A1sokra/m%C3%A9lt%C3%A1nyoss%C3%A1g-a-p%C3%A9nzbeli-ell%C3%A1t%C3%A1sokn%C3%A1l.html
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Sor-
szám 

Állítás Igaz Hamis 

15.  Abban az esetben, ha a személyi kedvezményre okot adó állapot 
ideiglenesen áll fenn, akkor az utoljára a fogyatékos állapot 
megszűnését követő hónapban vehető figyelembe. 

Megoldáshoz lásd: 
https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-
utana/inf_fuz/2022/73.informacios-fuzet---szja-adoalap-kedvezmenyek- 

 X 

 

https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022/73.informacios-fuzet---szja-adoalap-kedvezmenyek-
https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022/73.informacios-fuzet---szja-adoalap-kedvezmenyek-

