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VÁLTOZÁSOK A CAFETERIA RENDSZERBEN 

Kihirdetésre kerültek a 2015-ös évre vonatkozó adótörvény módosítások. A változások ezzel 
összhangban kihatással vannak a társadalombiztosításra és a béren kívüli juttatások 
rendszerére. Legvitatottabb pontja kétségtelenül a cafeteria-rendszer átalakítására 
vonatkozó kormányzati szándék, amely a cafeteria közterheinek jelentős növelését javasolta. 
A javaslatot számos érdekképviselet részéről erős ellenállás fogadta, így végül a november 
18.-án elfogadott és véglegesített változatban az említett két juttatási kategória közterheit 
és az igénybevétel mértékének egyedi korlátait változatlanul hagyták, csupán további 
korlátozásokat vezettek be a béren kívüli juttatások együttes éves mértékére vonatkozóan. A 
cafeteria rendszerekben szintén gyakran alkalmazott adómentes juttatások körét és 
szabályozását is változatlanul hagyták. 

Változik is, meg nem is a cafeteria szabályozás 2015-re 

Bár a béren kívüli juttatásokat szabályzó Személyi Jövedelemadó törvény (SZJA törvény) több 
változást is hoz a 2015-ös évre, mégis azt mondhatjuk, hogy lesznek olyan munkáltatók, 
akiket ez vagy egyáltalán, vagy csak minimálisan érint. Változott a kedvezményes adó mellett 
biztosítható juttatások éves felső határa, bevezetésre került egy úgynevezett rekreációs 
keretösszeg, részben változott az adófizetés határideje, így minden munkáltatónak érdemes 
áttekinteni a változásokat, aki üzemeltet cafeteria rendszert. A változások többsége nem 
érinti azon munkáltatókat, akiknél a munkavállalók éves kerete nem éri el a 200.000 Ft-ot, 
nagyon is érinti viszont azon foglalkoztatókat, akik magasabb keretösszeget alkalmaznak, 
mint 200.000 Ft, így esetükben nehéz döntés előtt állnak a vezetők. A döntés nem csak 
nehéz, de összetett is. Változtassanak a keretösszegen? Változtassanak az elérhető 
elemeken? Változtassanak a szabad választáson? Legyen-e egyáltalán cafeteria rendszer? 
Jelen cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb változásokat és igyekszünk segítséget 
nyújtani a döntés meghozatalában. 

Változások 2015-ben 

Újdonság tehát az elfogadott javaslat szerint a 2015 évi cafeteriában a béren kívüli 
juttatásokra vonatkozó alábbi szabályok január elsejétől: 

 éves 200 ezer forintig a béren kívüli juttatások közterhei, és egyedi korlátai nem 
változnak, a juttatás értékének 1,19-szerese után 16 százalék szja-t és 14 százalék eho-t, 
összességében 35,7 százalék közterhet kell fizetni. 

 200 ezer és 450 ezer forint között ez a 35,7 százalékos adóterhelés csak a SZÉP-kártyák 
esetében marad fent, más béren kívüli juttatások 51,17 százalékos közterhet viselnek (a 
juttatás értékének 1,19 szerese után 16 százalék szja-t és 27 százalék eho-t kell fizetni). 

 Változatlan az eddig is magasabb közterhet viselő, és az adómentes juttatások köre. 

http://bdo.hu/hu/szolgaltatasok/szemelyzeti-tanacsadas/cafeteria-tanacsadas
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Amennyiben a fenti keretösszegek valamelyikét átlépjük, akkor az érintett juttatások 
keretösszeg feletti része egyes meghatározott juttatásnak minősül, és így magasabb, 51,17%-
os közterhet von maga után. A feltüntetett keretösszegek egész éves munkaviszony esetére 
vonatkoznak, ennél rövidebb munkaviszony esetén arányosan csökkenteni kell a keretet. 
A fenti 2. szabály bizonyára ismerősen hangzik sokak számára, hiszen ez a szabály kicsit 
ugyan magasabb, 500 000 Ft-os értékkel már eddig is a szabályozás részét képezte; most a 
fenti 2. szabály gyakorlatilag annak helyébe lép. A rendszer logikája tekintetében tehát 
valójában csak a fenti 1. szabály számít újdonságnak. 

Minimálbér és garantált bérminimum 2015-ben 

A minimálbér értéke szintén hatással van a cafeteria rendszerekre tekintettel arra, hogy 
számos béren kívüli juttatásnál az egyedi igénybevételi keret a minimálbér meghatározott 
százaléka. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér 
kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-
jétől havibér alkalmazása esetén 105 000 forint. A fentiekben meghatározottaktól eltérően a 
legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő 
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő 
teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 122 000 forint. 
 

A cafeteria rendszer alapelemei változatlanok. Ezek emlékeztetőül: 

 A béren kívüli (azaz kedvezményes adózású) juttatások közterhe 35,7%, mert a 
kifizetőnek a juttatás értéke 1,19-szerese után kell 16% SZJA-t és 14% EHO-t megfizetnie. 

 Az egyes meghatározott juttatások (azaz normál adózású) juttatások közterhe 51,17%, 
mert a kifizetőnek a juttatás értéke 1,19-szerese után kell 16% SZJA-t és 27% EHO-t 
megfizetnie. 

 Számos juttatás csak a törvényben meghatározott egyedi (éves vagy havi) értékhatárig 
minősül béren kívüli juttatásnak, az a feletti rész egyes meghatározott juttatásnak 
minősül. 

 Bármely egyéb, a törvényben nem nevesített juttatás beilleszthető a cafeteria 
rendszerbe egyes meghatározott juttatásként, amelyre igaz, hogy a munkáltató a 
juttatásra jogosultak körét belső szabályzatban határozza meg valamely teljesítménytől 
nem függő, közös ismérv alapján. 

Elérhető elemek 

 Az egyes elemek tekintetében nem történt lényegi változás, így jelen cikkünkben 
eltekintünk ezek részletes bemutatásától és inkább a változások részletezésére 
fókuszálunk. Érdemes megjegyezni a fővárosban működő cégek tekintetében, hogy a 
helyi utazási (BKK) bérlet ára nem változik a jövő évre vonatkozóan, így munkáltatóként 
cafeteria formájában 10.500 Ft-ért lehet havi, és 114.600 Ft-ért éves bérletet biztosítani. 

 Bár a változás nem kiemelkedő - mivel szűkebb munkavállalói réteget érint -, de mégis 
fontos lehet a mozgásukban korlátozottak számára a lakás célú adómentes juttatást 
érintő módosítás. 2015-től kezdődően ilyen munkáltatói hozzájárulásból lehet 
finanszírozni a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint 
meghatározott akadálymentesítést is. 
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I. Adómentes juttatások 

Ingyenes számítógép használat  

A munkáltatónak lehetősége van ingyenesen, vagy kedvezményesen számítógép használatot 
biztosítani a munkavállalója részére. A juttatás célja az otthoni számítógép használat 
elősegítése, mely történhet természetben, vagyis a munkáltató tulajdonában lévő 
számítógép átadásaként (de nem a tulajdonába), vagy utalvány formájában. Ez utóbbinál a 
felhasználás jogszerűsége, vagyis, hogy a nevesített utalvány elköltése ténylegesen is 
számítógép használatra történjen a munkavállaló felelőssége. A juttatás felső korlát nélkül 
adható. 

Kockázati biztosítás  

A munkáltatónak lehetősége van a munkavállaló nevére szóló egyéni haláleseti élet-, 
baleset- és betegség biztosítást kötni valamely biztosító intézetnél. Ebben a kockázati alapú 
biztosítási szerződésben a szerződő (díjfizető) a munkáltató, a biztosított a munkavállaló, a 
biztosítási esemény bekövetkezésekor a kedvezményezett pedig a munkavállaló, vagy az 
általa megjelölt magánszemély(ek). További feltétel, hogy a biztosító kizárólag a kockázati 
esemény (betegség, baleset, halál) bekövetkezésekor adhat juttatást. A juttatás adómentes 
felső korlátja a biztosítási díjhoz kapcsolódik, mely nem haladhatja meg a minimálbér 30%-
át, vagyis havi 31.500 Ft-ot. 

Teljes életre szóló biztosítás  

A munkáltatónak lehetősége van a munkavállaló nevére szóló határozatlan idejű, halál 
esetére szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező (whole life) életbiztosítást kötni valamely 
biztosító intézetnél. Ebben az életbiztosítási szerződésben a szerződő (díjfizető) a 
munkáltató, a biztosított a munkavállaló, az elérési, haláleseti kedvezményezett pedig a 
munkavállaló, vagy az általa megjelölt magánszemély(ek). A juttatás adómentességének 
nincs felső korlátja, így a rendszeresen fizetett biztosítási díj bármekkora lehet. 

Védőszemüveg juttatás  

A munkáltató a számítógép előtt dolgozó munkavállalói részére, az egészségmegőrzés 
céljából a "képernyő előtti munkavégzéshez" éleslátást biztosító szemüveget biztosíthat. 
Bizonyos körülmények között ez a fajta juttatás kötelező juttatási elemként is megjelenhet, 
amennyiben a munkavállalónak igazolhatóan nem megfelelő az általa használt szemüveg, 
vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez. Ehhez a juttatáshoz szükséges, hogy 
a munkavállaló legalább 2 évente orvosi vizsgálaton igazoltan részt vegyen. A juttatás felső 
korlát nélkül adómentes, mely történhet úgy, hogy a munkáltató veszi meg a 
védőszemüveget és adja át a munkavállalónak, vagy a munkavállaló veszi meg a 
védőszemüveget, melynek értékét a munkáltató nevére szóló számla ellenében kapja meg. 

Lakásszerzési támogatás  

A munkáltatónak lehetősége van rá, hogy a munkavállalónak hitelintézet, vagy a Magyar 
Államkincstár útján, annak igazolása alapján vissza nem térítendő támogatást nyújtson 
(ideértve a kizárólag munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett 
összegét is) lakásvásárlásra. Ezt a juttatást 5 év alatt összesen 5 millió Ft értékben adhatja a 
munkáltató a munkavállaló részére teljesen adó- és járulékmentesen. A juttatás másik 
korlátja, hogy a támogatható lakás ne haladja meg a 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerinti 
méltányolható lakásigényt. 
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Lakáshitel törlesztési támogatás  

A munkáltatónak 2014-től lehetősége van, hogy hozzájáruljon a munkavállaló fennálló 
lakáshitelének a törlesztéséhez. A juttatást kizárólag hitelintézet, vagy a Magyar 
Államkincstár útján lehet folyósítani. Ezt a juttatást 5 év alatt összesen 5 millió Ft értékben 
adhatja a munkáltató a munkavállaló részére teljesen adó- és járulékmentesen. A juttatás 
másik korlátja, hogy a támogatható lakás ne haladja meg a 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 
szerinti méltányolható lakásigényt. 

Munkába járás költség-kiegészítése (39/2010 (II.26.) Korm. rendelet alapján) 

A munkáltatónak 2010. május 2-ától a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 
szóló 39/2010 (II.26.) kormányrendelet alapján kötelessége megtéríteni a munkavállaló 
közösségi közlekedési eszközön történő napi munkába járáshoz kapcsolódó (amikor a 
munkahely és lakóhely nem azonos településen található) bérlet, vagy jegy költségeinek 
legalább 86%-át. Ez egy kötelező térítés, azonban a munkáltató döntésétől függően 
megtérítheti akár a 86%-on felüli 14%-os részt is teljesen adó- és járulékmentesen, amely 
akár beletartozhat a Cafeteria rendszerbe. 

Sporteseményre szóló belépőjegy  

A munkáltatónak 2010. augusztus 18-ától lehetősége van, hogy adó- és járulékmentes 
juttatásként átvállalja munkavállalójának a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó 
sportrendezvényre szóló (akár a Forma 1 Magyar Nagydíjra is) belépőjegyének, vagy 
bérletének a költségét. Ezen juttatás kizárólag a sportesemény látogatására vonatkozik és 
nem szabad összekeverni az ún. fitness belépőkkel. A juttatás 2014-től felső korlát nélkül 
adható teljesen adó- és járulékmentesen akár sporteseményre szóló belépőjegyre elkölthető 
utalvány formájában, akár a belépőjegy megvásárlásáról szóló számla ellenében. 

Kulturális szolgáltatás  

A kifizetőnek (tehát nem csak a munkáltatónak) lehetősége van arra, hogy adó- és 
járulékmentes juttatásként hozzájáruljon munkavállaló által igénybe vett kulturális 
szolgáltatások költségeihez évi 50.000 Ft értékben. Kulturális szolgáltatásnak minősül a 
muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, 
cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által 
nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári 
beiratkozási díj. A mozijegy nem minősül kulturális szolgáltatásnak! A juttatás adható 
kulturális szolgáltatásra elkölthető utalvány formájában, vagy a belépőjegy megvásárlásáról 
szóló számla ellenében. 

Ingyenes védőoltás  

A munkáltatónak lehetősége van, hogy felső korlát nélkül, adó- és járulékmentes 
juttatásként hozzájáruljon munkavállalója egészségének a megőrzése céljából igénybe vett, a 
társadalombiztosítás által nem finanszírozott védőoltás (vakcina és az oltás beadásának) 
költségeihez. 

Bölcsődei szolgáltatás  

A munkáltatónak lehetősége van, hogy felső korlát nélkül, adó- és járulékmentes 
juttatásként hozzájáruljon a munkavállalója gyermekének bölcsődei ellátásának 
költségeihez. A juttatás (bár még kevés az ilyen lehetőség) bölcsődei szolgáltatás igénybe 
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vételére jogosító utalvány formájában, vagy az igénybe vett bölcsődei szolgáltatásról szóló 
számla ellenében adható. 

II. Béren kívüli juttatások (cafeteria) 

A béren kívüli juttatások az Szja tv. -ben felsorolt nevesített juttatások lehetnek, melyek 
2015-től, a költségvetési és adó törvény elfogadott, végleges szövege szerint éves szinten 
összevontan 450.000 Ft értékben adhatóak béren kívüli juttatásként. Ebben a körben 250 
ezer forintos összevont összeghatárig a kifizetők továbbra is a jelenlegi 35,7 %-kulccsal 
adóznak. Amennyiben - a SZÉP kártyára utalt összeget nem számitva -  túllépik  ezt a 200 000 
Ft-os  kerethatárt, akkor emelt, 51,17%-os kulccsal adóznak. 

A SZÉP kártya esetében 200 000 és 450 000 Ft. közötti összegig is marad a korábbi 35,7%-
os adókulcs. 

A 450 ezer forintot meghaladó juttatások, vagy a juttatások egyedi értékhatárait, meghaladó 
juttatások  adóterhe is 51,17 %. 

Erzsébet utalvány 

2013-tól az étkezési utalványokat váltotta fel a béren kívüli juttatások között. Kizárólag az 
Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. bocsáthatja ki. Az utalvány fogyasztásra kész étel és 
melegétel vásárlására jogosít. Béren kívüli juttatásként havonta max. 8.000 Ft értékben lehet 
biztosítani kedvezményes adózással. 

Munkahelyi étkezde 

Amennyiben a munkáltató rendelkezik munkahelyi (üzemi) étkezőhellyel, akkor lehetősége 
van, hogy béren kívüli juttatásként hozzájáruljon a munkavállalója üzemi étkezdében történő 
étkezésének költségeihez. A juttatást a munkáltató kizárólag a munkahelyi (üzemi) 
étkezőhelyen elkölthető utalvány formájában biztosíthatja. Béren kívüli juttatásként havonta 
max. 12.500 Ft értékben lehet biztosítani. 

Iskolakezdési támogatás 

A juttatás az iskoláskorú, közoktatási intézményben (tehát kizárólag általános iskola, 
középiskola, szakiskola) tanuló gyermeket nevelő szülők tanévkezdési költségeihez nyújt 
segítséget. Az iskolakezdési támogatás kizárólag tankönyv, taneszköz, vagy ruházat 
vásárlására jogosít. A juttatást kizárólag utalvány formájában lehet adni, melynek béren 
kívüli juttatáskénét adóztatott felső korlátja 31.500 Ft szülőkként évente és gyermekenként. 

Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vagy önsegélyező pénztárba történő 
munkáltatói hozzájárulás 

A juttatás az önkéntes pénztárba történő munkáltatói hozzájárulás, tagdíjátvállalás 
formájában valósul meg. Az Önkéntes egészségpénztár és önsegélyező pénztár célja a tag 
részére az OEP által nem, vagy csak részben finanszírozott/támogatott - de gyakran igénybe 
vett - egészségügyi, egészségvédelmi szolgáltatások finanszírozása. Béren kívüli juttatásként 
havonta max. 31.500 Ft értékben lehet biztosítani. 

Önkéntes nyugdíjpénztárba történő munkáltatói hozzájárulás 

Az önkéntes nyugdíjpénztár a tag (munkavállaló) egyéni számláján összegyűjtött tőke 
hozammal növelt értékét a pénztártag nyugdíjba vonulásakor, vagy a pénztár 
alapszabályában meghatározott futamidő leteltét követően a pénztártag részére egy 
összegben kifizeti, vagy havi járadékként folyósítja. Ennek célja a munkavállaló 
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öngondoskodása a nyugdíjas éveire. Fontos megemlíteni, hogy az egyéni számlán lévő összeg 
kamatadó-mentes befektetésnek minősül, továbbá a számlán lévő összeg örökölhető. Béren 
kívüli juttatásként havonta max. 52.500 Ft értékben lehet biztosítani. 

Utazási bérlet formájában adott juttatás 

A munkáltatónak lehetősége van, hogy a munkavállaló adott településen belüli munkába 
járáshoz havi, vagy éves helyi bérletet biztosítson. Ennél a juttatásnál arra kell odafigyelni, 
hogy kizárólag helyi utazási bérlet adható. Béren kívüli juttatásként max. a bérlet árát lehet 
biztosítani. 

Iskolarendszerű képzés munkáltatói támogatása 

A munkáltatónak lehetősége van, hogy támogassa a munkavállalója iskolai rendszerű 
képzésének költségeit. Azok az oktatások tartoznak ide, amely képzések a munkavállaló által 
betöltött munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek megszerzését szolgálják, és az abban 
való részvételt a munkáltató rendelte el, illetve ha a képzés a munkáltatónál történő 
tevékenységéhez/munkavállalásához szükséges ismeretek megszerzését, bővítését célozza 
meg. Iskolarendszerű képzés alatt a közoktatásról, valamint a felsőoktatásról szóló törvény 
szerinti képzés, valamint az iskolai szakképzés értendő. Az iskolai rendszerű szakképzés 
fogalmáról a szakképzésről szóló törvényben olvashatunk. E szerint iskolai rendszerű 
szakképzés a közoktatás keretében a közoktatási és a szakképzési törvényben meghatározott 
szakképző iskolában, illetőleg a felsőoktatási törvényben meghatározott felsőoktatási 
intézményben folyó szakképzés. Béren kívüli juttatásként évente max. 262.500 Ft értékű 
támogatást lehet biztosítani. 

Széchenyi Pihenő Kártya 

A 2014. évben hatályos Szja törvény alapján a Széchenyi Pihenő Kártya közismertebb nevén 
a SZÉP kártya formájában történő juttatás során a munkáltató 3 különböző alszámlára 
utalhatja a béren kívüli juttatásként viselkedő támogatást, melyet a munkavállaló 
szálláshelyhez, étteremhez és szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó költségek fedezetére tud 
majd felhasználni. Béren kívüli juttatásként évente max. 450.000 Ft értékű juttatást lehet 
adni. 

Üdülési szolgáltatás 

Amennyiben munkáltatónak van a tulajdonában, illetve vagyonkezelésében üdülő, akkor 
lehetősége van a munkavállalója részére ebben az üdülőben béren kívüli juttatásként üdülési 
szolgáltatást biztosítani. Az üdülési szolgáltatásban részesülhet a munkavállaló közeli 
hozzátartozója is. Béren kívüli juttatásként évente és személyenként a minimálbér 
összegében, azaz max. 105.000 Ft értékű juttatást lehet adni. 

Önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói adomány 

A juttatás az önkéntes - jellemzően az önkéntes egészség és önsegélyező - pénztárba történő 
munkáltatói hozzájárulás, tagdíjátvállaláson felül, mint munkáltatói adomány valósul meg. A 
munkáltatói adomány minden esetben a munkáltató által kiválasztott célzott szolgáltatásra 
vonatkozik, melyet a munkavállaló kizárólag erre a meghatározott egészségügyi-, 
egészségvédelmi, stb. szolgáltatások finanszírozása szolgáltatásra költhet el. FONTOS, hogy 
ez a juttatás béren kívüli juttatásként adózik, viszont nem tartozik bele a 450 000 Ft-os 
kerethatárba, így akár azon felül is adható. Béren kívüli juttatáskénti adóterhelés mellett 
évente és munkavállalónként max. 105.000 Ft értékben adható. 



 8 

III. Egyes meghatározott juttatások 

Ezen juttatások adóterhelése 51,17 %. Jellemzően utalvány formájában szokták ezeket a 
juttatásokat biztosítani, viszont azok az utalványok, amelyek kizárólag fogyasztásra kész étel 
vásárlására jogosítanak, azok nem tartoznak ebbe a juttatási körbe. 

Ajándékutalvány - csekély értékű ajándékként 

A munkáltató számára biztosított annak lehetősége, hogy bizonyos események, évfordulók, 
ünnepek stb. alkalmával, akár ajándékutalvány formájában, évente három alkalommal 
csekély értékű ajándékban részesítse a munkavállalóját. Az ajándékutalványt a 
munkavállalón kívül annak közeli hozzátartozója részére is lehet juttatni. A munkáltató a 
juttatást a leggyakrabban utalvány formájában adhatja, melynek az értéke alkalmanként 
nem haladhatja meg a 10.500 Ft-ot. 

A fentieket figyelembe véve, az, hogy pontosan mennyi adót kell fizetnie a munkáltatónak, 
ha magasabb nettó keretet alkalmaz 2015-ben, mint 200.000 Ft, a munkavállalók választásán 
múlik majd. Nézzünk erre néhány példát, melyek mindegyikében éves nettó 400.000 Ft-os 
keretösszeggel számolunk. 

Példa 1. 

Választott elemek: 

 Erzsébet utalvány: 96.000 Ft 
 BKK bérlet: 114.600 Ft 
 SZÉP kártya – szálláshely: 189.400 Ft 

Ebben az esetben, mivel az Erzsébet-utalvánnyal és a BKK bérlettel átlépi a munkavállaló a 
nettó 200.000 Ft-os keretet, így az ezt meghaladó 10.600 Ft-ra már felettes adót (51,17%-ot) 
kell fizetni. Mivel a SZÉP kártya értéke nem éri el a rekreációs keretösszeg mértékét, így 
kedvezményesen adózik. Számszerűsítve: a SZÉP kártya után 35,7%, Erzsébet és BKK elemnél 
200.000 Ft-ig 35,7%, az ezt meghaladó 10.600 Ft-ra 51,17% adót kell fizetnie a 
munkáltatónak. 

Példa 2. 

Választott elemek: 

 SZÉP Kártya – szálláshely: 225.000 Ft 
 SZÉP Kártya – vendéglátás: 150.000 Ft 
 SZÉP Kártya – szabadidő: 25.000 Ft 

Mivel a teljes választott összeget SZÉP kártyára kérte a munkavállaló, ami nem lépi át a 
juttatáshoz előírt maximális összegeket, valamint a rekreációs keretösszeget sem, így teljes 
egészében kedvezményesen adózik. Számszerűsítve: a teljes 400.000 Ft után 35,7% adót kell 
fizetnie a munkáltatónak. 
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Példa 3. 

Választott elemek: 

 Erzsébet-utalvány: 96.000 Ft 
 Iskolakezdési utalvány: 30.000 Ft 
 Kultúra utalvány: 50.000 Ft 
 Egészségpénztár: 74.000 Ft 
 Nyugdíjpénztár: 150.000 Ft 

Látható, hogy a munkavállaló átlépi a 200.000 Ft-os éves keretösszeget, így az ezt meghaladó 
részre felettes adót kell fizetni azzal a kitétellel, hogy ebbe nem számít bele az adómentes 
kultúra-utalvány. Számszerűsítve: 200.000 Ft-ig 35,7%, 150.000 Ft után 51,17% adót kell 
fizetnie a munkáltatónak, az 50.000 Ft kultúra-utalvány adómentes. 

Hogyan is jön ki a kedvezményes és a felettes adó mértéke? 

A számítás módja, illetve alapja nem változott a 2014-es évhez képest. A juttatás értékének 
1,19-szeresét kell alapul venni, amely egy korrekciós tétel a bér jellegű juttatásokhoz történő 
kiegyenlítés végett. Erre még 16% személyi jövedelemadó (SZJA) valamint 14% egészségügyi 
hozzájárulást (EHO) kell megfizetni. 

(0,16+0,14)*1,19 = 35,7% 

A felettes adó esetében szintén a juttatás értékének 1,19-szeresét kell alapul venni, azonban 
a 16% SZJA mellett 27% EHO-t kell megfizetnie a munkáltatónak. 

(0,16+0,27)*1,19 = 51,17% 

A nettó cafeteria keret halála 

Az elmúlt évek szabályozása egyre nagyobb adóterhet rótt a munkáltatókra a béren kívüli 
juttatásokat illetően. Ha visszagondolunk, pár éve adómentesen lehetett a munkavállalók 
étkezését támogatni, vagy volt olyan év, amikor mindössze 19% munkáltatói adóteher 
mellett volt biztosítható a cafeteria juttatás. Ehhez képest a jövő évi 35,7% illetve az 51,17% 
már sokkal jobban megterheli a munkáltatói büdzséket. Aki eddig úgy döntött, hogy nem 
változtat a korábbi gyakorlaton a munkavállalók kárára, annak most ajánlott átgondolnia a 
jövő évi szabályozást. 

Több megoldás is van a munkáltatók kezében, amellyel egyrészt szinten tarthatják (vagy akár 
csökkenthetik is) a cafeteria költségeiket, akár úgy is, hogy a munkavállalók ne járjanak 
rosszul. Nézzünk néhány példát. 

„Félbruttó" rendszer 

A „félbruttó” rendszer azon munkáltatóknál jelenthet megoldást, akik eddig nettó rendszert 
alkalmaztak, a munkavállalók felhasználható kerete nem haladja meg az éves nettó 450.000 
Ft-os értékhatárt, valamint szabadon választhatnak az elérhető elemek közül. Ebben az 
esetben a juttatáshoz kapcsolódó adóterheket a munkáltató és a munkavállaló megosztva 
(de nem azonos mértékben) viselik. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy amennyiben a 
munkavállalók az éves keretösszeget (200.000 Ft) meghaladóan nem SZÉP kártyát vagy 
adómentes elemet választanak, úgy a kedvezményes és normál adó különbözete a 
munkavállaló felhasználható keretéből kerül levonásra. Ez egyrészt lehetőséget biztosít a 
munkavállalók számára, hogy továbbra is a saját preferenciarendszerüknek megfelelően 
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válasszanak, vállalva az ezzel járó költségtöbbletet. A munkáltatónak megoldást jelent, mert 
a 2014-es évhez képest nem jelent többletköltséget a magasabb adó. 

Irányított választás 

Szintén megoldást jelenthet, ha a munkáltató a meglévő cafeteria szabályzatában kiköti azt, 
hogy az éves keretösszeg (200.000 Ft) felett a munkavállaló csak SZÉP kártyát vagy 
adómentes juttatási elemeket választhat. Az előző alternatívához képest itt a munkavállalók 
szabad választása már korlátozva van, viszont az általuk elérhető nettó keret nem változik 
2014-hez képest, illetve a munkáltatói költségek sem változnak. Az már más kérdés, hogy a 
munkavállalókat mennyire érinti negatívan, hogy a felhasználható keretükről nem önállóan 
dönthetnek. 

Adómentes elemek bővítése 

Amennyiben a munkáltatók eddig nem, vagy csak részben alkalmaztak adómentes juttatási 
elemeket, úgy ezek cafeteria rendszerbe történő beemelése további költségeket 
csökkenthet. Erre abban az esetben van jó esélye a munkáltatónak, ha a munkavállalók által 
felhasználható keret minél nagyobb részét tudják adómentes elemekre fordítani. Kitűnő 
eszköz lehet erre a lakáscélú adómentes támogatás, melyet 5 éven belül maximum 5 millió 
forintig lehet adni a munkavállalóknak. Fontos megjegyeznünk, hogy ezen elem szabályozása 
nem egyszerű, így mindenképp átgondolt döntést igényel, valamint a juttatás biztosításának 
feltételeit mindenképp javasoljuk szabályzatban rögzíteni. Bár a lakáscélú adómentes 
támogatás sok adminisztrációval jár a munkáltató részéről, szerencsére vannak olyan 
szolgáltatók, akik ezeket a terheket átvállalják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

A legnépszerűbb cafeteria juttatások főbb szabályai 2015-ben: 

2015 

Juttatás megnevezése Adóteher 
mértéke 

Kedvezményes korlát 

Munkahelyi meleg étkeztetés 35,70% 
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12.500 Ft/hó 

Vállalati üdülő 35,70% minimálbér összegéig 
(105.000 Ft/év) 

Erzsébet utalvány 35,70% 8.000 Ft/hó 

Helyi utazási bérlet térítése 35,70% bérlet ellenértéke Ft/hó 

Önkéntes nyugdíjpénztári kiegészítés 35,70% a minimálbér 50%-a/hó 
(52.500 Ft) 

Önkéntes egészségpénztári kiegészítés 35,70% együttesen a 
minimálbér 30%-a/hó 

(31.500 Ft) 
Önsegélyező pénztári hozzájárulás 35,70% 

Iskolakezdési utalvány 35,70% a minimálbér 30%-
áig/gyermek/szülő/év 

(31.500 Ft) 
Iskolarendszerű képzés 35,70% a minimálbér 2,5-

szerese/év (262.500 Ft) 
SZÉP Kártya  
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Szálláshely alszámla 35,70% 225.000 Ft/év 

Étkezés alszámla 35,70% 150.000 Ft/év 

Szabadidő alszámla 35,70% 75.000 Ft/év 

Kulturális rendezvény belépő 0% 50.000 Ft/év 

Sport rendezvény belépő 0% korlátlan 

Számítógép használat 0% korlátlan 

Helyközi munkába járás kiegészítés (+14%) 0% korlátlan 

Lakáscélú támogatás 0% korlátlan 

Kockázati biztosítások  (élet, baleset, 
betegség- vagy egészségbiztosítás) 

0%  a minimálbér 30%-a/hó (31.500 Ft) 

Ajándék utalvány 51,17% 3 alkalommal a minimálbér 10%-a/év       
(3 alk. * 10.500 Ft) 

Kedvezményes értékhatár feletti juttatás 51,17% A kedvezményes és/adómentes elemek 
értékhatás feletti juttatása 

200.000.- Ft értékhatár feletti juttatás 51,17% A kedvezményes és/adómentes elemek 
értékhatás feletti juttatása                

(kivéve SZÉP kártya) 
450.000.- Ft értékhatár feletti juttatás 51,17% A SZÉP Kártya éves értékhatár felett 

Egyes meghatározott juttatások 51,17% korlátlan 
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Nem kell ahhoz egyetemi tanárnak lenni, hogy rájöjjünk: a munkabér mellé jól megválasztott 
cafeteria elemek mind a munkaadók, mind a munkavállalók számara kedvezőek, hiszen 
viszonylag alacsonyabb járulékteher mellett több juttatást lehet igénybe venni. Talán a 
költségvetés az, amelyik nem tapsikol örömében, hiszen az államháztartás feneketlen 
zsebeinek töltését inkább a bérjárulékok szolgálják, kerül, mibe kerül a munkaadónak… 
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