Országos Bérügyviteli Bajnokság – a szakma legrangosabb megmérettetése
Még most sem késő jelentkezni…

Közel 700 versenyzővel április 15-én elstartolt a IX. Országos Bérügyviteli Bajnokság.
Még most sem késő jelentkezni, mert minden online fordulóban egy hónap áll rendelkezésre
a feladatok megoldására, az első forduló leadási határideje 2021.május 15.
Kilencedik alkalommal rendezi meg a NEXON a bérügyviteli szakma legnagyobb versenyét a
Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szakmai támogatásával.
A bérügyviteli szakma elismertségének és presztízsének növelésén túl a bajnokság
célja az aktuális jogszabályokra épülő feladatok megoldásával a versenyzők tudásának
naprakészen tartása. Ebben a tudásversenyben azonban a szakemberek nem csak saját
ismereteiket frissíthetik és gazdagíthatják, hanem az OBB alkalmat teremt a
megmérettetésre, egy nyilvános teljesítményértékelésre is.

Szerezzen friss tudást a 2 millió forint összdíjazású IX. Országos Bérügyviteli
Bajnokságon!
Jelentkezzen Ön is, erre a linkre kattintva - vagy továbbítsa felhívásunkat bérügyintéző
kollégáinak!
•
•
•
•

2 millió forint összdíjazás
Egyszerű és rugalmas részvétel
Presztízst jelentő megmérettetés
Szakmai fejlődés és elismerés

A NEXON bruttó 2 millió forintot fordít a legtöbb pontszámot elérő tíz versenyző
díjazására:
• az első helyezett bruttó 600 ezer forintot,
• a második bruttó 400 ezer forintot,
• a harmadik helyezett bruttó 300 ezer forintot vihet haza.
A bajnokság további hét helyezettje 100-100 ezer forintos díjazásban részesül.
Egyszerű és rugalmas versenyzés
• interneten keresztül bárhonnan elérhető, on-line kitölthető fordulók (4 db)
• minden forduló megoldására egy hónap áll rendelkezésre

•

a legtöbb pontot elérő 50 versenyző között – remélhetőleg jelenléti formában, a BGEn megszervezett – 5. fordulóban dől el a végső eredmény

Újdonság – online Bérügyviteli Klub!
Az OBB minden fordulója után – a feladatkészítő szakértők bevonásával –
térítésmentes, online konzultációt szervezünk. Az első klubra május 27-én kerül sor.
Az erre jelentkező, érdeklődő versenyzőknek, akik a feladatok megoldásába érdemben
bekapcsolódtak, szakértőink bemutatják a versenyfeladatok aktualitását, logikáját és
megoldását, továbbá a résztvevőkkel közösen áttekintik az esetlegesen vitára okot adó
kérdéseket.
Tegye próbára tudását, jusson fel a szakma csúcsára, s legyen Ön a Bérügyvitel
Bajnoka 2021-ben!
Jelentkezzen 2021. május 11-ig, hogy egyenlő eséllyel indulhasson a bajnoki címért!
Bővebben a bajnokságról: obb.hu

Különdíjat felajánló szervezetek
Az 1. helyezett kapja a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) különdíját, amely két főre szóló 3
nap/2 éjszakás üdülést biztosít a NAV hévízi Gyógyházában, teljes ellátással.
A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. egy szakmai rendezvényre való
térítésmentes részvételre jogosító kuponnal, valamint aktuális számviteli/pénzügyi
témájú szakkönyvvel jutalmazza a 4. helyezést elérő versenyzőt.
A Budapesti Gazdasági Egyetem OKLEVÉLLEL, könyvvásárlási és kultúrautalvánnyal
jutalmazza az OBB 5. helyezettjét.
A HVG 1 éves Adózóna előfizetést nyújt a verseny 6-8. helyezettjeinek, melynek értéke
33.000 Ft/előfizetés.
A NEXON Akadémia pedig a 9. és 10. helyezetteket karolja fel, s hívja meg az érintetteket az
Akadémia által szervezett TB Ankét egy eseményére, ingyenes formában.

„Szeretek folyamatosan fejlődni, tanulni, amit kisgyermek mellett sokszor nehéz kivitelezni.
Az OBB havonta összeállított feladatsorainak megoldása – a hibás válaszokkal együtt –
segít a megváltozott jogszabályok elsajátításában.” Papp Andrea, 2020 Bérügyviteli
Bajnoka

