
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Az Országgyűlés elfogadta a 2017-re vonatkozó új cafeteria szabályokat. Az alábbiak 
szerint lehet tervezni a jövő évi juttatásokat.  

 

Cafeteria 2017. 

Adómentes juttatások( nincs adó- és járulékfizetési 
kötelezettsége)   

Lakáscélú támogatás 
Adómentes max. 5 millió 
Ft-ig  

Sportrendezvényre szóló belépő 
Korlátozás nélkül 
adómentes 

Kulturális belépő 
Évente 50.000Ft-ig 
adómentes 

Mobilitás célú lakhatási támogatás 
Feltételek alapján a 
minimálbér 40-25-15%-ig 
adómentes  

Kockázati biztosítás 
Havonta a minimálbér 
30%-ig adómentes 

Óvoda, bölcsőde 
Költségek mértékéig 
adómentes 

Béren kívüli juttatások  (adó- és járulékteher összesen: 34,22%) 

Készpénz kifizetése cafeteriában Évente 100.000.-Ft-ig  

Széchenyi Pihenőkártya szállás alszámla  Évente 225.000.-Ft-ig 

Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámla Évente 150.000.-Ft-ig 

Széchenyi Pihenőkártya szabadidő alszámla Évente   75.000.-Ft-ig  

Egyes meghatározott juttatások (adó- és járulékteher összesen: 43,66%) 

Erzsébet utalvány  Korlátozás nélkül 
Munkahelyi étkeztetés Korlátozás nélkül 

Helyi bérlet   
Iskolakezdési támogatás Korlátozás nélkül 

Önkéntes nyugdijpénztári hozzájárulás Korlátozás nélkül 
Önkéntes egészségpénztári, önsegélyező pénztári 
hozzájárulás  Korlátozás nélkül 

Ajándékutalvány 
Korlátlanul adható, 
szabályokkal 



 

Béren kívüli juttatások (34,22% munkáltatói teherrel) 

A  béren kívüli juttatások értékének 1,18-szeresére kell 15% személyi jövedelemadót és 14% 
egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.( 2016-ban 1,19 ez a szorzószám)  Így a teljes közteher 
2017-ben  34,22%-ra csökkenne, azonban ezen juttatások köre szűkült. 

• Béren kívüli juttatás maradt a Széchenyi Pihenő Kártya  a 2016-ban is ismert 
alszámlákkal és keretekkel, 34,22% munkáltatói teherrel 2017-től. 

Vendéglátás  alszámla 150.000.-Ft-ig 

Szállás alszámlára:   225.000.-Ft-ig 

Szabadidő alszámlára :  75.000.-Ft-ig 

• Új béren kívüli juttatás 2017-től 34,22 % munkáltatói teherrel 

Készpénz kifizetése évente 100.000.-Ft értékben  

Amennyiben a munkaviszony egész évben fennáll, különben időarányosan csökkentett 
összegben adható béren kívüli juttatásként. 

Figyelemmel kell  lenni a szabályzat elkészítésénél arra is , ha a munkavállaló egy 
összegben kéri a kifizetést év elején, azonban munkaviszonya év közben megszűnik. 
Az adható juttatás  a kilépés napjáig arányosán jár , az ezt meghaladóan adott összegre 
a jogviszony megszűnésekor  kell további adó és járulékfizetési kötelezettséggel 
számolni. A pénzbeli juttatás éves keretösszegét meghaladóan adott juttatás nem 
önálló tevékenységből származó jövedelemként adókötelessé válik. 

 Erre a két juttatásra egy összesített keret is vonatkozik, mely szerint évente a 
költségvetési szerveknél 200.000 Ft, más munkáltató esetében 450.000.-Ft lesz adható, 
felette 43,66 százalék adó- és járulékteherrel kell számolni. 

Már 2016-tól béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltató tag vagy a munkáltató mint 
támogató által az önkéntes biztosító pénztárakról szóló törvény előírásai szerint célzott 
szolgáltatásra befizetett összegből az a rész, amely évente nem haladja meg a  pénztártag 
alkalmazottak létszáma és a minimálbér szorzatát. ( Az értékhatárt meghaladó rész már egyes 
meghatározott  juttatásnak minősül) Ezt a juttatást nem kell beleszámítani a rekreációs 
keretösszegbe. 

Kedvezményes béren kívüli juttatást az szja törvény 71. §-ában előírt feltételekkel és keretek 
között munkáltató adhat a munkavállalónak, azzal, hogy e rendelkezések alkalmazásában 
munkáltatónak minősül a társas vállalkozás is és munkavállalónak minősül a társas 
vállalkozás személyesen közreműködő tagja is [szja tv. 71. § (6) bekezdés]. 

A béren kívüli juttatásként adózott többi cafeteria elem átkerült a magasabb egészségügyi 
hozzájárulással ( 22%) adózó egyes meghatározott juttatások közé 

 



 

Egyes meghatározott juttatások (43,66%) munkáltatói teherrel) 

 

Az egyes meghatározott juttatások esetén az adó alapja szintén az 1,18-es szorzóval korrigált 
érték, de a 15% szja mellett 22% egészségügyi hozzájárulással kell számolnunk, mely 
összesen  43,66% munkáltatói terhet , 2016.évihez képest csökkenő közterhet jelent . ( 2016-
ban még 1,19 szorzószám mellett ez 49,98%) 

Egyes meghatározott juttatásnak minősül többek között a legfeljebb évi három alkalommal - 
az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett - csekély értékű ajándék ( minimálbér 10%-
át meg nem haladó) révén  termék vagy szolgáltatás formájában juttatott adóköteles 
jövedelem. 

Egyes meghatározott juttatásnak minősül az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok 
juttatása alapján meghatározott jövedelem 

Az idén még béren kívüli juttatásnak minősülő alábbi juttatások tekintetében  2017-től 
magasabb  közteherrel (43,66%) kell számolni . Ezen juttatások a 2016. évi feltételekkel, 
de egyedi értékhatár figyelmen kívül hagyásával adhatók. A társas vállalkozás is adhatja 
személyesen közreműködő tagjának.   

-önkéntes kölcsönös nyugdíj és egészségpénztári hozzájárulás 

-helyi bérlet 

-iskolakezdési támogatás 

-munkahelyi étkeztetés 

-Erzsébet utalvány tekintetében. 

Fogyasztásra kész étel vásárlására és a meleg étkezés biztosítására továbbra is megmarad az 

Erzsébet-utalvány, de már 43,66% közteherrel, ugyanígy a munkahelyi étkeztetés, a 

klasszikus munkahelyi ételfogyasztás is összeghatár nélkül adható majd 43,66 

százalék közteherrel. Az Önkéntes Nyugdíj- és Egészségpénztári hozzájárulás, és az 

iskolakezdési támogatás is összeghatár nélkül adható a megemelkedett közteherrel 2017-től. 

Az egyes meghatározott juttatások adhatók a munkáltató által valamennyi munkavállalónak, 

munkavállaló közeli hozzátartozójának, szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai 

gyakorlaton levő hallgatónak, duális képzésben részvevő hallgatónak,(…).belső szabályzat 



alapján azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, 

nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel. A juttatásra jogosultak körét a belső 

szabályzat nem egyénileg, hanem a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött 

idő, az életkor vagy más – munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő- 

közös ismérv alapján határozza meg.  

Adómentes juttatások 

A gyakran használt adómentes juttatások köre megmarad, sőt bővül 2017-re. 

A kulturális belépő, a sportrendezvény belépő, a lakáshitel támogatás, bölcsőde kis 
módosítással 2017-ben is tovább használhatók lesznek. Emellett bekerül az adómentes 
juttatások közé a mobilitási célú lakhatási támogatás, és az óvodai ellátások térítése. 

A bölcsődei és óvodai szolgáltatások térítése csak a munkáltató nevére szóló számla esetén 
fizethető ki adómentes juttatásként. A juttatást a társaság személyesen közreműködő tagja is 
igénybe veheti.  

Munkába járás: A közigazgatási határon kívülről (speciális esetekben belülről is) munkába 
érkező munkatársak számára fizethető (vagy fizetendő) 9 Ft/km költségtérítés adómentes 
értéke 15 Ft/km értékre növekszik. 

 Az egyes meghatározott juttatások és az adómentesek juttatások értékét természetesen nem 
kell beleszámolni a 200.000 illetve 450.000 forintos éves keretbe. 

A munkáltató adómentesen juttathat a munkavállalói részére ugyanazon magánszemély 
részére az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben ún. kulturális szolgáltatás (például 
múzeum, kiállítás, színház, cirkusz, zeneművészeti előadás, könyvtár stb.) igénybevételére 
szóló belépőjegyet, bérletet, illetve könyvtári beiratkozási díjat. 

A munkáltató továbbra is juttathat adómentesen értékhatár nélkül a munkavállalók részére 
sportrendezvényen történő részvételre szóló belépőjegyet, illetve bérletet. 

A cafeteria részét képezheti 2017. január 1-től a munkáltató által nyújtott ún.mobilitási célú 
lakhatási támogatás is, mely a foglalkoztatásban töltött évek számához igazodóan a 
minimálbér 40, 25, illetve 15 százalékáig biztosít adómentességet.  

 

Az adómentes lakáscélú támogatás esetén a munkáltatónak az adómentességhez vizsgálnia 
kell, hogy a lakás szobaszáma ne haladja meg a méltányolható lakásméretet. Ehhez a 
szobaszám és együtt lakók viszonyát kell figyelembe venni. 

 2017-től változik az együtt lakó személyek meghatározása, e szerint a lakásban lakó testvér is 
figyelembe vehető az együtt lakó , együtt költöző családtagok számának meghatározásakor. A 
fiatal házaspárok esetén a jövőben születendő gyermekek is számításba vehetők.  



Kedvezőbb lesz a szobák számának meghatározása is. A 8 és 12 négyzetméter közé eső 
lakóhelységekből kettőt egy szobaként lehet majd figyelembe venni. 

A munkáltató adómentesen nyújthat lakáscélú vissza nem térítendő támogatást a 
munkavállalója részére. Szintén adómentesen biztosítható lakáscélú felhasználásra 
hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, 
illetőleg a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez kapcsolódó juttatás. Az 
adómentességi értékhatára a lakás vételárának, a teljes építési költség, illetve korszerűsítés 
költségének 30 %-áig terjed, de nem lehet több, mint 5 éven belül 5 millió forint. 

A munkáltatói lakáscélú támogatás folyósítása hitelintézeti vagy államkincstári számlára 
utalással történhet a munkavállaló részére. A munkáltatónak nyilatkozatban kell rendelkeznie 
a munkáltatói lakáscélú támogatásról az utalás indítása előtt a pénzintézetnél. 

 


