
 

…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  
TÜK szám:   

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 

Érvényességi idő: 2021. február 09. 13.30 óra 

Minősítő neve: Mészáros László 

Beosztása: főosztályvezető 

Készült: 1 eredeti és             fm. példányban 

Egy példány:         lap  

Kapják elosztó szerint. 

 

Ez a:     sz. fm. példány 

 

T 
  

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 

51 344 04 Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés 

51 344 04 Pénzügyi ügyintéző mellék-szakképesítés 

 
 

Komplex szakmai vizsga 

írásbeli vizsgatevékenysége 

 

Szakmai vizsga 

interaktív vizsgatevékenysége 
 

 

A vizsgafeladat megnevezése: 

 

Elektronikus bevallás 
 

A vizsgafeladat időtartama:  90 perc  
 

A vizsga ideje:  2021. február 09.   13:30 óra 

 

Segédeszköz:  zsebszámológép (nem programozható) használható 
 

 

P. H. 
 

2021. február
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…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 

51 344 04 Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés 

51 344 04 Pénzügyi ügyintéző mellék-szakképesítés 

 
 

Elektronikus bevallás 
 

 

Kidolgozási idő: 90 perc 

 

 
A kérdéstípusok pontszámai 

I. II. III. IV. V. VI. Összesen 

Elérhető pontszám 47 19 34    100 

Elért pontszám        

,,Megfelelt eredmény”-hez 

szükséges minimális %pont 
50 

Eredmény %-ban  

Érdemjegy 

betűvel (számmal) 
 

 

90 – 100% jeles (5) 

80 –   89% jó (4) 

65 –   79% közepes (3) 

50 –   64% elégséges (2) 

  0 –   49% elégtelen (1) 

 

 

………………………………................................................. ………………………………................. 

       Mérő/szakértő vizsgabizottsági tag neve               aláírása 

 

 

Az értékelő/elnök (esetleges) észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………..…………………………                  …………………………..…….……….. 

 Értékelő/elnök neve  aláírása 
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FIGYELMEZTETÉS! 

 

Az alábbi feladatokat figyelmesen olvassa át! A javítást 

szabályosan, kézjegyével (szignóval) ellátva végezze! Minden 

javítást szignóznia kell! 

Amennyiben nem a fent leírtak szerint történt a javítása, nem 

látta el kézjegyével (szignóval), a javított megoldására pontszám 

nem adható! 

 

Minden esetben a kijelölt helyre készítse el a megoldást! A 

vizsgaszervező által biztosított, pecsétjével ellátott külön lapot 

csak akkor használhat – a feladat pontos jelölésével -, ha a feladat 

után kidolgozásra kijelölt hely már betelt. A pótlapra írja fel a 

nevét, a vizsga napjának dátumát, valamint az oldalszámot! 

Amennyiben több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel 

kell tüntetnie és a lapokat sorszámmal kell ellátnia! 
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Ön a környék legismertebb könyvelőirodájának alkalmazottja kíván lenni. Leendő főnöke 

referenciamunkaként azzal teszteli, hogy 90 perc alatt elvégzendő három feladatot bíz Önre: a 

megadott információk figyelembevételével készítse el az alábbi bevallásokat az adott 

vállalkozásnál!  
Az ügyintézőhöz a saját nevét, a telefonszámhoz ha nincs a feladatban megadva, akkor a saját 

telefonszámát és amennyiben szükséges az e-mail címhez a saját nevét és egy szolgáltatót 

(pl.:vizsgazoneve@gmail.com) írjon! A bevallásokat ellenőrizze, majd jelölje ki 

elektronikus küldésre és az elkészült bevallásokból készítsen pdf. állományokat, melyet a 

vizsgaszervező által megjelölt könyvtárba mentsen le! 
A feladat megoldása során kizárólag a nyomtatványkitöltő keretprogram (ABEV), a gépre 

letöltött nyomtatványok és a kitöltési segédletük, valamint számológép használható. 

 

 

Információk a nyomtatványok kitöltéséhez 

Önnek Horgony János főfoglalkozású egyéni vállalkozó nevében három bevallást kell 

elkészítenie. Mivel ugyanazon adóalanyra készülnek a bevallások, így javasoljuk, hogy a 

vállalkozó adatait és az Ön nevét, telefonszámát és e-mail címét vigye fel a törzsadatok 

közé, hogy utána onnan tudja azokat előhívni az egyes nyomtatványok kitöltése során. 

Ezzel jelentős időt takaríthat meg! 

 

A bevallásokhoz a vállalkozó adatai: 

Vállalkozó neve: Horgony János 

Születési neve: Horgony János 

Anyja neve: Miskolci Mária 

Születés ideje, helye: 1962.02.01. Makó 

Székhelye, ill. levelezési címe: 1133 Budapest, Pannónia utca 65. 

Számlavezetője és fizetésiszámla-száma: Citibank  10800014-22771362-00000000 

Adószáma: 41591248-2-41 

Adóazonosító jele: 834 729 1004 

TAJ száma: 016 253 438 

Tevékenységét egész évben folyamatosan végezte. 

Tevékenysége középfokú végzettséget igényel. 

 

A havi kivétje 215 000 Ft volt 2020. decemberében, melynek szja-előlege 0 Ft volt. 

Két kedvezményezett eltartott gyermeke után kíván adóalapcsökkentést és esetleg 

járulékkedvezményt érvényesíteni. 

 

2021.02.09-én, azaz a mai napon észlelte, hogy Varga Irént nem a megfelelő munkakörre 

jelentette be a NAV-nál.  

Ezen kívül Szabó Istvánnét a mai naptól azonnal kezdéssel foglalkoztatja 40 órás 

munkaidőben Manikűrös, pedikűrös munkakörben. 

 

Alkalmazott neve: Varga Irén 

Születési neve: Varga Irén 

Anyja neve: Sereg Veronika 

Állampolgársága: magyar 

Születési helye: Sümeg 

Születési ideje: 1993.06.27. 

Adóazonosító jele: 846 198 1006 

mailto:vizsgazoneve@gmail.com
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TAJ száma: 026 105 372 

Havi bruttó munkabére: 200 000 Ft 

Alkalmazás kezdete: 2021.01.15. 

Alkalmazás minősége: munkaviszony 

Eredetileg bejelentett, de hibás munkakör, foglalkozás: Kozmetikus (FEOR 5212) 

Erre korrigálandó, tehát a helyes munkakör, foglalkozás: Fodrász (FEOR 5213) 

Heti munkaórák száma: teljes foglalkoztatás, heti 40 óra 

 

A bejelentett munkavállaló adatai: 

Neve: Szabó Istvánné 

Születési neve: Kávássy Mária 

Anyja neve: Kovács Anna 

Állampolgársága: magyar 

Születési helye: Szeged 

Születési ideje: 1970.10.14. 

Adóazonosító jele: 837 906 1004 

TAJ száma: 077 374 079 

Havi bruttó munkabére: 260 000 Ft 

Alkalmazás kezdete: 2021.02.09. 

Alkalmazás minősége: munkaviszony 

Munkakör, foglalkozás: manikűrös, pedikűrös (FEOR 5213) 

Heti munkaórák száma: heti 40 óra 

Három gyermeket nevel és most lépett a munkaerőpiacra, így munkáltatója majd 

kedvezményt kíván utána érvényesíteni. 

 

Horgony János egy személygépkocsival rendelkezik. 

A személygépkocsi adatai: 

Típusa: Kia Sportige  

Hengerűrtartalom: 1995 cm
3
 

Legnagyobb leadott teljesítmény: 100 KW (136 LE) 

Környezetvédelmi osztály: 10 

Gyártási év: 2018 

Saját tömeg: 1629 kg 

A gépjárművet a vállalkozó 2017. végén újonnan vásárolta, költséget a negyedévben minden 

hónapban elszámolt. 

A vállalkozó a II. félévi gépjárműadót 2020. október 12-én fizette be. 

 

I. feladat 

a) Az adatok ismeretében készítse el a mai napra vonatkozóan Varga Irén alkalmazott 

bejelentésének helyesbítését és egyben ugyanezen napon Szabó Istvánné munkavállaló 

bejelentését! (2021.02.09.) 

 

b) Jelölje: 

a kiállított nyomtatvány számát:  

a küldésre kijelölt fájl nevét:  

Határozza meg a bejelentés határidejét!  

 

Az I. kérdéstípus pontszáma összesen: 

 
47 p  



 

                                                                                        T/6 

 

II. feladat 

a) Készítse el Horgony János egyéni vállalkozó cégautó bevallását 2020. IV. negyedévére 

vonatkozóan a megadott információk figyelembevételével!  

 

b) Jelölje: 

a kiállított nyomtatvány számát:  

a küldésre kijelölt fájl nevét:  

Határozza meg a helyi önkormányzat által kivetett 

gépjárműadó éves összegét!  

Határozza meg a negyedéves cégautóadó befizetés 

összegét!  

Határozza meg a cégautóadó bevallás határidejét!  

Határozza meg a cégautóadó adónemkódját!  

 

 

 

A II. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

III. feladat 

a) Az adatok ismeretében 2020. december hónapra készítse el Horgony János egyéni 

vállalkozó jövedelem-kivétjéhez kapcsolódó bevallást a szociális hozzájárulási adó és a 

járulékkötelezettségéről. 

b) Jelölje: 

 

c) Állapítsa meg a fizetendő közterhek összegét az alábbi táblázat kitöltésével: 

 

 

 

 

 

A III. kérdéstípus pontszáma összesen: 

 

 

 

  

19 p  

a kiállított nyomtatvány számát:  

a küldésre kijelölt fájl nevét:  

Adó- és 

járuléknemek 

Mértéke Szorzó Adó- és járulékalap A közteher 

Minimális Tényleges 
összege 

adónem

kódja 

Szociális 

hozzájárulási adó 

15,5% 1,125     

Társadalombiztosí-

tási járulék 

18,5% 1,0     

34 p  
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Mellékletek 

 

1. számú melléklet 

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényrészlet: 

Az adó mértéke 

7. §
 
(1) Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű 

- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, 

- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, 

- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt, 

- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt, 

- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt. 

17/E. § Az adó havi mértéke személygépkocsinként, a személygépkocsi kW-ban kifejezett 

teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján a következő: 

A gépjármű 

hajtómotorjának 

teljesítménye (kW) 

Környezetvédelmi osztály-jelzés 

„0”-„4” osztályjelzések 

esetén 

„6”-„10” 

osztályjelzések esetén 

„5”; „14-15” 

osztályjelzések esetén 

0-50 16 500 Ft 8 800 Ft 7 700 Ft 

51-90 22 000 Ft 11 000 Ft 8 800 Ft 

91-120 33 000 Ft 22 000 Ft 11 000 Ft 

120 felett 44 000 Ft 33 000 Ft 22 000 Ft 

A kétszeres adóztatás kizárása 

17/F. § A negyedévre fizetendő adóból levonható a személygépkocsi után az adóalany 

terhére az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadó. Levonásra a 

negyedév azon hónapjaira jutó gépjárműadó esetén van lehetőség, amelyben a 

személygépkocsi utáni cégautóadó- és gépjárműadó-kötelezettség egyaránt fennállt, feltéve, 

hogy az adóalany a gépjárműadó fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett. 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 

megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra. 

2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér 

kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-

jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint, 

napibér alkalmazása esetén 7 410 forint, órabér alkalmazása esetén 926 forint. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai 

végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott 

munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő 

teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 210 600 forint, hetibér 

alkalmazása esetén 48 420 forint, napibér alkalmazása esetén 9 690 forint, órabér alkalmazása 

esetén 1 211 forint. 
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3. számú melléklet 

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényrészlet 

Családi kedvezmény 

29/A. § (1) A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] 

a családi kedvezménnyel csökkenti. 

(2) A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett 

eltartottanként és jogosultsági hónaponként 

a) egy eltartott esetén 66 670 forint, 

b) kettő eltartott esetén 

ba) 2016-ban 83 330 forint, 

bb) 2017-ben 100 000 forint, 

bc) 2018-ban 116 670 forint, 

bd) 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint, 

c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint. 

 

 

 

4. számú melléklet 

 

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 

2019. évi CXXII. törvényrészlet 
34. § (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a 

családi kedvezményt megosztással érvényesítő - biztosított házastársa, élettársa családi 

járulékkedvezményre jogosult. 

(2) A családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő társadalombiztosítási 

járulék összegét. 

(3) A családi járulékkedvezmény összege a biztosítottat megillető, az Szja tv. szerinti családi 

kedvezmény összegéből 

a) a biztosított által vagy 

b) az Szja tv. szerinti családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak által 

közösen vagy 

c) a biztosított és a családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa, 

élettársa által együttesen vagy 

d) a b) és c) pont szerinti biztosítottak által együttesen 

ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 15 százaléka, de 

legfeljebb a társadalombiztosítási járulék összege. 

(4) A családi járulékkedvezményt a (3) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott személyek 

döntésük szerint együtt is, de csak egyszeresen érvényesíthetik. A családi járulékkedvezmény 

együttes igénybevételének feltétele az érintett magánszemélyek - adóbevallásban közösen tett, 

egymás adóazonosító jelét is feltüntető - nyilatkozata, amely tartalmazza a kedvezmény 

összegének felosztására vonatkozó döntésüket. 

 


