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Országos Bérügyviteli Bajnokság 2022. V. forduló 

4. feladat – szövegbe húzás (20 pont) 

A feladatokban foglalt információk alapján a válaszlehetőségek közül keresse meg a 

szövegből hiányzó részeket és egérrel húzza be a megfelelő helyre. 

A feladat 

Bús Szilvia 3 gyermeket nevel. A két idősebb gyermek 8 és 6 évesek, a legfiatalabb 2022. 

november 12-én tölti be a 3. életévét. A gyermekek teljesen egészségesek, iskolába, 

óvodába járnak. A legkisebb gyermekre tekintettel Szilvia gyermekgondozást segítő 

ellátásban részesül, melynek folyósításáról a hatályos jogszabályokban megállapított életkor 

betöltéséig nem kíván lemondani. Főállású anyaként                                                    Szilvia 

g                                                igényel. Szilvia a gyes megszűnését követő munkanapon 

munkába áll. Munkáltatójával írásban megállapodtak abban, hogy a munkavállaló a munkáját 

a munkaidő nagy részében, távmunkavégzés keretében otthonról látja el, úgy, hogy minden 

héten hetente egy munkanapot a munkáltató telephelyén fog tölteni. Főállású anyaként a 

távmunkavégzésre tekintettel Szilvia heti 30 órát meg nem haladó időtartamban dolgozhat. 

Válaszlehetőségek: 

2022. november 12-étől; 

2022. november 13-ától; 

gyermeknevelési támogatást; 

gyermekgondozási támogatást; 

gyermekgondozási díjat; 

gyermekek otthongondozási díját; 

időkorlátozás nélkül; 

heti 20 órát meg nem haladó időtartamban; 

heti 30 órát meg nem haladó időtartamban; 

B feladat 

Ágoston Éva 2021. december 01-jén, pályakezdőként elhelyezkedett egy szupermarketben, 

eladó munkakörben. A munkavállaló munkaviszonya 2022. augusztus 04-én megszűnt. A 

munkavállaló új munkahelyén 2022. szeptember 01-jén kezdett, majd próbaidő alatt azonnali 

hatályú felmondással megszüntette munkaviszonyát 2022. szeptember 30-án. Évának -

amennyiben szociális helyzete és egyéb jogviszonya alapján nem jogosult egészségügyi 

szolgáltatásra - belföldi magánszemélyként 2022. november 15-étől egészségügyi 

szolgáltatási járulékot kell fizetnie. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fő szabály szerint a NEAK adatszolgáltatása alapján előírja 

az egészségügyi szolgáltatási járulékot, melyet a tárgyhót követő hónap 12-ig kell a 

magánszemélynek megfizetni. Évának 2022. november hónapra 4.480.- Ft egészségügyi 

szolgáltatási járulékot kell befizetnie. 
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Válaszlehetőségek: 

2022. október 01-jétől; 

2022. október 31-étől; 

2022. november 15-étől; 

2022. november 16-ától; 

8.400.- Ft; 

4.200.- Ft; 

4.480.- Ft 

8.000.- Ft; 

4.000.- Ft; 

4.320.- Ft; 

magánszemély bejelentése; 

NEAK adatszolgáltatása; 

C feladat 

Kelemen Béla 45 évesen egy árnyékolástechnikai Kft. egyik tulajdonosa. Béla kereskedelmi 

ügyintézőként közreműködik a társaság tevékenységében, melyre sem megbízási, sem 

munkaszerződést nem kötöttek. Személyes közreműködésére tekintettel havonta bruttó 

400.000.- Ft díjazást kap. Emellett megbízási jogviszonyban, havi bruttó 60.000.- Ft-ért 

ellátja a Kft. ügyvezetői feladatait is. Ügyvezetői díjazásából Béla 9.000.- Ft személyi 

jövedelemadót és 11.100.- Ft társadalombiztosítási járulékot fizet.  

Válaszlehetőségek: 

0.- Ft 

5.400.- 

6.000.-; 

8.100.- Ft; 

9.000.- Ft 

9.180.- Ft; 

9.990.- Ft; 

10.200.- Ft; 

11.100.- Ft; 

37.000.- Ft; 

48.100.- Ft; 

D feladat 

Balázs Bence egy Kft-nél határozatlan idejű munkaszerződéssel gépjárművezető 

munkakörben dolgozik. A munkavállalónak 2022. október 13-án ikrei születtek. Hatályos 

jogszabály alapján az apát megillető pótszabadság mértéke 7 munkanap. A munkavállaló a 

pótszabadságot 2022. december 31-ig veheti ki. 

A pótszabadságra kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését a munkáltató a 

székhelye vagy a telephelye szerint illetékes Magyar Államkincstár területi szervéhez 

benyújtott kérelmében kérheti negyedévente, a naptári negyedév utolsó napjáig. 

Válaszlehetőségek: 

5 munkanap; 

7 munkanap; 

10 munkanap; 

2022. december 12-ig; 

2022. december 13-ig; 

2022. november 30-ig; 

2022. december 31-ig; 

2023. január 31-ig; 

alapbér és annak közterhei; 

bruttó bér és annak közterhei; 

távolléti díj és annak közterhei; 

havonta, a naptári hónap utolsó napjáig; 

negyedévente, a naptári negyedév utolsó napjáig 

félévente, a naptári félév utolsó napjáig; 
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Megoldás 

A feladat A gyermekgondozási támogatások közül egy illeti meg 
a szülőt. A GYES a gyermek 3. életévének betöltéséig 
jár, melyről Szilvia nem mond le, gyermeknevelési 
támogatás csak a következő naptól, 2022. november 
13-tól igényelhető 

Megoldáshoz lásd: Ebtv. 39. § (2) bekezdés, Cst. 20. § (1) 
bekezdés a) pontja, 23. § 

2022. november 13-
ától 

2 pont 

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő jogosult, 
aki saját háztartásában három vagy több kiskorú 
gyermeket nevel. 

Megoldáshoz lásd: Cst. tv. 19. §, 23. § 

gyermeknevelési 
támogatást 

2 pont 

Írásbeli megállapodás alapján a munkavállaló heti egy 
napot a munkáltató telephelyén fog dolgozni, a 
munkavégzés nem kizárólag az otthonában történik, 
ezért a munkavállaló heti 30 órát meg nem haladó 
időtartamban folytathat keresőtevékenységet. 

Megoldáshoz lásd: Cst. tv. 24. § 

heti 30 órát meg nem 
haladó időtartamban 

2 pont 

B feladat A munkavállaló első munkaviszonya több, mint 45 nap 
és a két munkaviszony között kevesebb, mint 30 nap 
telt el, ezért passzív jogon 45 (okt. 31 + nov. 14) napig 
jogosult egészségügyi szolgáltatásra a belföldi 
magánszemély.  

Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési 
kötelezettség 2022. november 15-étől áll fenn. 

Megoldáshoz lásd: Tbj tv. 43. § (1) bekezdés a) pontja, 45. § 
(1) bekezdése, Eb tv. 29. § (9) bekezdése c) pontja 

2022. november 15-
étől 

2 pont 

2020. július 01-jétől a NEAK adatszolgáltatása alapján 
a NAV automatikusan előírja az egészségügyi 
szolgáltatási járulékot. 

Megoldáshoz lásd: Tbj. 45. § (3) bekezdése, NAV –2022. évi 
91. információs füzet 4. pontja 
(https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-
utana/inf_fuz/2022/91_Az_egeszsegugyi_szolgaltatasi_jarule
k_20220119.pdf1) 

NEAK 
adatszolgáltatása 

2 pont 

Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési 
kötelezettség november hónapra: 

16 * 280 = 4.480.-  

Megoldáshoz lásd: NAV –2022. évi 91. információs füzet 5. 
pontja 
(https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-
utana/inf_fuz/2022/91_Az_egeszsegugyi_szolgaltatasi_jarule
k_20220119.pdf1) 

4 480 Ft 

2 pont 

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
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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C feladat Személyi jövedelemadó alapját képező jövedelem: 
60.000.-  

Számított személyi jövedelemadó összege:  

60.000 * 15 % = 9.000.- Ft  

Megoldáshoz lásd: Szja tv. 47. §. (2) bekezdés b) pontja 

9 000 Ft 

2 pont 

Kelemen Béla a társaság tevékenységében 
kereskedelmi ügyintézőként személyesen 
közreműködik. Személyes közreműködésére tekintettel 
ügyvezetőként nem minősül társas vállalkozónak.  

Társadalombiztosítási járulék alapja:  

60.000.- 

Fizetendő társadalombiztosítási járulék összege: 

60.000 * 18,5 % = 11.100.- Ft 

Megoldáshoz lásd: Tbj. tv. 4. § 21. pont 21.1 és 21.5 
alpontja, 6. § (1) bekezdés f) pontja és (2) bekezdése, 27. § 
(1) bekezdés a) pontja  

11 100 Ft 

2 pont 

D feladat Apát megillető pótszabadság mértéke ikergyermekek 
esetén 7 munkanap. 

Megoldáshoz lásd: Mt. 118. § (4) bekezdés 

7 munkanap 

1 pont 

Az apát megillető pótszabadságot legkésőbb a 
születést követő második hónap végéig kell kiadni.  

Ikrek születési ideje: 2022. október 13.  

A munkavállaló a pótszabadságot 2022. december 31-
ig veheti ki. 

Megoldáshoz lásd: Mt. 118. § (4) bekezdés 

2022. december 31-ig 

1 pont 

A munkavállalót szabadság esetén távolléti díj illeti 
meg. A munkáltató az apaszabadságra kifizetett 
távolléti díj és annak közterhei megtérítését a 
Magyar Államkincstár illetékes szervétől kérheti.  

Megoldáshoz lásd: Mt. 146. § (3) bekezdés a) pont, 
350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § 

távolléti díj és annak 
közterhei 

1 pont 

A munkáltató az apaszabadságra kifizetett díjazás és 
közterheinek megtérítését évente négy alkalommal, 
negyedévente, a naptári negyedév utolsó napjáig 
(március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig, 
december 31-ig) kérheti. 

Megoldáshoz lásd: 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § 

negyedévente, a 
naptári negyedév 

utolsó napjáig 

1 pont  

 


