
Az OTP Fáy András Alapítvány és a Pénziránytű Alapítvány  
Pénzügyi csúcs elnevezésű vetélkedő 

Megoldókulcs 

2. online forduló 
 

1. Párosítsd össze a fogalmat a megfelelő meghatározással! 5 pont 

Fogalom  Meghatározás 

Bruttó munkabér 
 A munkavállaló többletjövedelme, a jól 

elvégzett munka utólagos elismerése. 

Nettó munkabér 
 A munkavállaló munkabérének teljes 

összege, ami a munkaszerződésben 
szerepel. 

Jutalom 
 Az állam által biztosított jövedelem, 

amelyet általában befizetéssel, 
járulékfizetéssel lehet biztosítani. 

Prémium  Az a bér, ami a munkavállalót terhelő 
levonások  után marad. 

Nyugdíj  Egy előre meghatározott feladat 
teljesítéséért járó többletjövedelem. 

 

2. Milyen foglalkozásokat ismersz fel a képen? 8 pont 

 
Kép forrása: https://pixabay.com/es/cifras-profesiones-trabajo-gracioso-1372458/ 

Jelöld be az alábbiak közül, amelyik szerepel a fenti képen: 
- Szobafestő-mázoló 
- Riporter 
- Rendőr 
- Állatorvos 
- Vízvezeték-szerelő 
- Zenész 



- Bíró 
- Bányász 

 
3. Nézz utána az interneten, hogy az alábbi foglalkozások közül melyikkel mekkora 

bruttó átlagbért lehet elérni, majd tedd sorba őket csökkenő sorrendbe! 
(használjátok a http://eletpalya.munka.hu/keresetek oldalt!) 8 pont 

 
(1) Jogász 
(2) Állatorvos 
(3) Fodrász 
(4) Bolti eladó 
(5) Utazásszervező 
(6) Marketing szakember 
(7) Pénzügyi elemző, befektető 
(8) Nyomozó 

 
 
Megoldás: 

(1) Pénzügyi elemző, befektető 
(2) Jogász 
(3) Nyomozó 
(4) Marketing szakember 
(5) Általános orvos 
(6) Utazásszervező 
(7) Fodrász 
(8) Bolti eladó 

 

 

 

 Forrás: http://eletpalya.munka.hu/keresetek 



 

4. Molnár Éviék otthon arról beszélgettek, hogy vajon, miért van egy bizonyos 
összeg (bruttó bér) a munkaszerződésben, amikor utána a bankszámlára már 
csak kevesebbet utalnak (nettó bér)!  Miután a szülei elmagyarázták Évinek az 
adók és járulékok jelentőségét, megkeresték egy régebbi bérkifizetési 
jegyzéküket és darabokra vágták. Segíts Évinek a párosításban, melyik összeg 
melyik megnevezéshez tartozik! 14 pont 
 
2018. áprilisban Molnár Jenő bruttó átlagkeresete: 322 400 Ft  

Bér megnevezése, adók  
és járulékok  Mérték 

Személyi jövedelemadó 
(15%)  48 360 Ft 

Bruttó munkabér   32 240 Ft 

Egészségbiztosítási járulék 
(7%) 

 214 396 Ft 

Nyugdíjjárulék (10%)  22 568 Ft 

Összes levonás a bruttó 
bérből 

 108 004 Ft 

Nettó munkabér  4836 Ft 

Munkaerő-piaci járulék 
(1,5%)  322 400 Ft 

 
 
Megoldás: 
Személyi jövedelemadó (egyedülálló):  48 360 Ft 
Munkaerőpiaci-járulék: 4836 Ft 
Egészségbiztosítási járulék: 22 568 Ft 
Nyugdíjjárulék: 32 240 Ft 
Összes levonás a bruttó bérből: 108 004 Ft 
Nettó munkabér: 214 396 Ft 
Bruttó bér: 322 400 Ft 
 

  



5. Milyen fontos részei vannak az önéletrajznak? Kapcsold össze a 
megnevezéseket a megfelelő betűvel! 7 pont 

név; megpályázni kívánt pozíció; elérhetőségek; elvégzett iskolák és képesítések; egyéb 
készségek és képességek; nyelvismeret; korábbi állások; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kép forrása: https://www.profession.hu/oneletrajzkeszito/   

Név 

A megpályázni kívánt 
pozíció 

Elérhetőségek 

Korábbi állások 

Elvégzett iskolák, 
képesítések 

Egyéb készségek, 
képességek 

Nyelvismeret 



6. Mi jellemző egy jó önéletrajzra? 8 pont 

(1) Milyen képet érdemes választani? 

a. Bármilyen fotó jó, amin csak az arcunk látszódik; 

b. Bármilyen fotó jó, a lényeg, hogy jól látszódjunk rajta; 

c. Igazolványkép javasolt. 

(2) Milyen sorrendben érdemes beletenni a munkatapasztalatokat az 
önéletrajzba? 

a. Fontossági sorrendben; 

b. Időrendben: a régebbitől a legújabbig; 

c. Időrendben visszafele: a legújabbtól a régebbi felé haladva; 

d. ABC rendben 

(3) Milyen hosszú legyen az önéletrajz? 

a. Maximum 1 oldal 

b. Maximum 2 olal 

c. Maximum 4 oldal 

(4) Mire szolgál a kísérőlevél? 

a. Csak formaság, annyit kell benne megírni, hogy csatoltuk az 
önéletrajzunkat; 

b. Arra, hogy folyószövegben kicsit bővebben is leírhassuk, amit 
az önéletrajzban csak vázlatosan tudtunk; 

c. Arra, hogy az önéletrajzot kiegészítve kiemelhessük azokat 
a készségeinket és képességeinket, amelyek miatt mi 
vagyunk a legalkalmasabbak az adott munkakör 
betöltésére. 

  



7. Molnár Évi nagybácsijának nehéz volt a nyár, mert állást kellett váltania. Végül 
talált egy megfelelő munkát, és már a szerződés aláírásánál tartanak. Az alábbi 
minta szerződést küldték el neki, és szüksége lenne segítségre, hogy az adatok 
alapján helyesen lett-e kitöltve a szerződés. A munkáról az alább olvasható 
adatokat tudjuk. Válaszold meg a szerződés alatt a kérdéseket! (12 pont) 

A nagybácsit (Molnár Gyula, született: Dunakeszi, 1967. 10. 02., anyja neve: 
Bognár Ilona, lakhely: 1025 Budapest, Május utca 1., szig.sz: 111222AB, 
adóazonosító jel: 6665566655, TAJ szám: 011 012 013) határozott időre, egy évre 
alkalmazza az ABC Magyarország Zrt. (székhelye: 1161 Budapest, Nádor utca 
152., Kovács Ferenc ügyvezető igazgató, a munkáltatói jogok gyakorlója) 3 
hónapos próbaidő mellett raktárvezető munkakörben teljes munkaidőben. A 
kezdés dátuma: 2018. november 5. A bruttó személyi alapbérét havi 350 ezer 
forintban állapították meg. 

 

MUNKASZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről ABC Magyarország Zrt. (székhelye: 1025 Budapest, 
Május utca 1., képviseletében: Molnár Gyula ügyvezető) mint munkáltató – a 
továbbiakban: Munkáltató –, másrészről Molnár Gyula (született: Dunakeszi, 1967. 
10. 02., anyja neve: Bognár Ilona, lakhely: 1161 Budapest, Nádor utca 152., 
szig.sz.: 111222AB, adóazonosító jel: 6665566655, TAJ: 011 012 013) munkavállaló 
– a továbbiakban: Munkavállaló – között a mai napon alábbi feltételekkel: 

1. A Munkáltató és a Munkavállaló megállapodnak abban, hogy a Munkáltató a 
Munkavállalót jelen szerződés aláírásától kezdődően, határozatlan időtartamú 
munkaviszony keretében, „raktárigazgató” munkakörben foglalkoztatja a jelen 
munkaszerződésben foglaltak szerint. Munkavállaló munkaköri leírását a jelen 
munkaszerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Munkáltató tájékoztatja a 
Munkavállalót, hogy a Munkavállalóval szemben a munkáltatói jogok gyakorlására  
Kovács Ferenc  jogosult. 

2. A jelen szerződésben meghatározott munkaviszony határozatlan időtartamra jön 
létre. A munkába lépés időpontja: 2019. február 4. A felek próbaidőt kötnek ki, 

melynek időtartama 3 hónap, azaz 2018. november 5. napjától 2019. február 4. 
napjáig tart. A próbaidő alatt a jelen szerződéssel szabályozott munkaviszonyt mind 
a Munkáltató, mind a Munkavállaló azonnali hatállyal írásban megszüntetheti. 

3. A Munkáltató és Munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló havi 
bruttó személyi alapbére 350 000 Ft, azaz három-száz-ötvenezer forint. A 
munkabér kifizetése a kötelező levonásokkal csökkentett összegben, legkésőbb 
minden, a munkavégzést követő hó 10. napjáig megtörténik. 

4. A munkaidő 40  órás munkahét, napi nyolc óra munkaidő. Felek kijelentik, hogy a 
Munkáltató a Munkavállalóra irányadó munkarendet és munkába lépés napjától 
alkalmazandó munkaidő-beosztást a Munkavállalóval ismertette. 



Megállapítás   

1. A nevek közül az egyik helytelen: munkáltató 
képviselője 

munkavállaló 

2. A dátumok közül az egyik helytelen: a munkábalépés 
időpontja 

a próbaidő 
kezdete 

3. A címek: mindkettő 
helyes 

mindkettő 
helytelen 

4. A munkakör helyesen: raktárvezető raktárigazgató 

5. A munkabér betűvel helyesírásilag: helyes helytelen 

6. A heti munkaórák és a napi 
munkaórák száma: 

mindkettő 
helyes 

mindkettő 
helytelen 

 

 

8. Keresztrejtvény (9 pont) 

1. Általában a napi ........................ 8 óra. 
2. Amikor a munkavállaló bejelenti a főnökének, hogy többet nem szeretne ott dolgozni 

az a .......................... 
3. Ha a munkaszerződésben meghatározzák a munkába állás napját és a foglalkoztatás 

végét az a ................................. idejű munkaszerződés. 
4. Próba idő alatt bármelyik fél felmondhat rögtön,  azonnali ........................... és nem kell 

megindokolnia. 
5. A munkaszerződésben kiköthetnek a felek .................................., hogy jobban megismerjék 

egymást, kipróbálják a lehetőségeket. 
6. A munkavállalónak minden évben jár pihenő........................................ 
7. Ha valaki csak négy vagy hat órát dolgozik naponta, akkor azt mondjuk, hogy 

......................... – munkaidőben dolgozik. 
8. Ahhoz hogy valaki munkába tudjon állni kötelező írásban munka - ....................................... 

kötni. 

Írd be a bekeretezett megoldást! 

 

 

nettó bér 



 

 

1  M U N K A I D Ő 
  

  

2  F E L M O N D Á S 

 

3  H A T Á R O Z O T T 

 

4  H A T Á L L Y A L 

 

 

5  P R Ó B A I D Ő T 

 6  S Z A B A D S Á G 

  

  

7  R É S Z 

     8  S Z E R Z Ő D É S T 

 
 

 

9. Olvasd el a sulibank cikkek közül az alábbit és a cikk alapján döntsd el, hogy az 
alábbi állítások igazak-e vagy hamisak! 8 pont 

https://sulibank.hu/cikkek/tobb-millio-robot-allhat-munkaba.html 
 

Állítás Igaz Hamis 

a. A felmérések szerint 2020-ra világszerte 
minden országban összességében több mint 5 
millió robot fog főállásban dolgozni. 

 
X 

b. Létezik már olyan hotel, ahol csak robotok 
dolgoznak. 

X 
 

c. A robot azért olcsóbb a vállalatnak, mert 
nem kell kiképezni őket az adott munkakörre. 

 
X 

d. A robotadót azért javasolják, hogy lassítsák 
az automatizációt. 

X  



e. A jövőben az állások kb. egynegyede 
váltható ki robotmunkával egy adó4 tanácsadó 
vállalat szerint. 

 X 

f. A szellemi, sok tudást igénylő munkákat egyelőre 
nem tudnák robotokkal helyettesíteni. 

X  

g. Ha robotokkal helyettesítenek bizonyos 
munkaköröket, akkor az állam számára kiesik az az 
adóbevétel, amit a robotok előtt alkalmazottak 
fizettek. 

X  

h. Ha robotokat alkalmaznak, akkor a kezdeti 
beruházás után gyakorlatilag nem kerülnek pénzbe 
a vállalatnak. 

 X 

 
  



10. Melyek a vállalkozói lét előnyei és hátrányai? Válogasd szét az alábbi 
jellemzőket! 11 pont 

A. független lehetsz (pl. nincs főnököd) 
B. nagy kockázattal járhat 
C. gyorsan kell reagálni a piac változásaira 
D. saját magad oszthatod be az idődet 
E. megvalósíthatod az ötleteidet 
F. lehet, hogy többet dolgozol, mintha egy vállalatnál alkalmaznának 
G. a jövedelmed azon múlik, hogy mennyi üzletet tudsz megszerezni, ami nem 

feltétlenül ugyanannyi minden hónapban 
H.  több bevételi forrást tesz lehetővé 
I. nyomasztó lehet, hogy egyedül vagy felelős a munka kitalálásáért és 

megvalósításáért 
J. nem tudnak „kirúgni” belőle 
K. folyamatos fejlődési lehetőség 
 

ELŐNYÖK HÁTRÁNYOK 

A, D, E, H, J, K B, C, F, G, I 

 
 

11.  Az alábbi filmrészletet is felhasználva válaszoljátok meg a kérdéseket! 
 

Filmrészlet: Jóbarátok - Rachel első fizetése 3:55 - 4:55-ig 
(http://jobbmintatv.hu/online/Jobaratok/1_evad/4_resz/) 10 pont 

 

Hol dolgozik a filmrészlet főszereplője? 
 
a) Egy áruházhoz 
b) Egy kávézóban 
c) Egy autókereskedésben 
d) Egy ruha nagykereskedésben 

 

Miért döbben meg a főszereplő, amikor a borítékot kinyitja? 
 

a) nincs benne semmi 
b) a nettó bérét kevésnek tartja 
c) a kollégák megviccelik és játékpénz van benne 
d) szerelmes levél van benne 

 



Minek a rövidítése az SZJA? 
 

a) személyi jövedelem adó 
b) személyügyi jóváírások adója 
c) személyi jótékonysági adó 
d) személyzeti járulék adó 

 

Hány éves kortól végezhet egy fiatal, hivatalosan, szülői beleegyezéssel 
diákmunkát? 

 
a) 11 fölött 
b) ha betöltötte a 14. évet 
c) 18 fölött 
d) ha betöltötte a 15. évet 

 

Ki foglalkozik MA MAGYARORSZÁGON az adók beszedésével? 
 

a) Az APEH 
b) A kereskedelmi bankok 
c) A Nemzeti Adó –és Vámhivatal 
d) A Pénzügyminisztérium 

  

 


