Elindult az Országos Bérügyviteli Bajnokság 2020, de még érdemes
jelentkezni!

Április 15-én közel 800 versenyzővel startolt az idei OBB. Az első on-line forduló kitöltésére
egy hónap áll rendelkezésre, ezért még a május 12-ig csatlakozók is egyenlő eséllyel
vehetnek részt a bajnokságban.
Országos Bérügyviteli Bajnokság – a rendezvény, amit nem kellett lemondani
A bérügyviteli szakma legnagyobb versenye idén sem maradt el, mivel ez egy online, elearning alapú bajnokság. 2020. április 15-én megnyíltak az idei első forduló feladatai, de
még azok se maradtak le, akik eddig nem jelentkeztek: a bajnokság első négy fordulójában
ugyanis egy hónap áll a versenyzők rendelkezésére, hogy a feladatokat megoldják, az első
forduló leadási határideje pedig május 15. Így tehát még bárki bekapcsolódhat és
ugyanolyan eséllyel vehet részt a versenyben, mint akik már esetleg hozzáláttak a
feladatok megoldásához.
Jelentkezzen Ön is, vagy kérjük továbbítsa 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.
A verseny szakmai támogatói:




Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE)
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV)

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.
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A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ 50-30-20 ezer forintos
ajándékutalvánnyal jutalmazza az 1., 2. és 3. helyezett versenyzőket.
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.

Tegye próbára tudását, a részvétellel is csak nyerhet!
Bővebben a bajnokságról
Bemutatjuk az OBB új szakértőjét, Perjésiné Márkus Juditot, aki a bajnokság 1. és 2.
feladatait készíti.
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett okleveles közgazdaként. A diploma
megszerzését követően könyvelési területen kezdett dolgozni. Itt találkozott először a
bérszámfejtéssel. A gyakorlati tapasztalatok mellett megszerezte a tb-szakértői és a
bérgazdálkodási szakértői végzettséget is.
Évekig dolgozott munkaügyi vezetőként, de mindig fontos volt számára, hogy a bérügyvitel
gyakorlati részében is részt vegyen.
Hat évvel ezelőtt az önállósodás mellett döntött. Saját cégében kizárólag bérügyvitelhez
kapcsolódó tevékenységet végez, legyen az tanácsadás, audit, interim szolgáltatás vagy
outsourcing.
Hat éve vesz részt az OBB megmérettetésen, ahol az elmúlt négy évben többször végzett az
élmezőnyben.
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