
Cafetéria 2019 

Adómentes juttatások: 

A 2018-ban használt az óvoda, bölcsődei szolgáltatás térítése marad az adómentes kategóriában. Ennél 

a juttatásnál újdonság lesz 2019-re, hogy nem csak a munkáltató, hanem a munkavállaló nevére szóló 

számla alapján is összeghatár nélkül elszámolhatják a cégek a költségeket adómentesen. 

Ebben a juttatási körben nem csak az óvodai, bölcsődei alapszolgáltatások díja, hanem az ellátás, 

étkezés is támogatható a munkáltató oldaláról. 

A többi gyakran használt adómentes elem (sportrendezvényre-kulturális szolgáltatásra szóló belépő, 

mobilitás célú lakhatási támogatás, lakáscélú támogatás, diákhitel támogatás, kockázati biztosítás) 

jövedelemként adózik 2019-ben az elfogadott szabályok alapján. 

A munkásszállás fogalmának új meghatározása egyértelművé teszi, hogy a szállodában történő 

elhelyezés nem tekinthető munkásszálláson történő elhelyezésnek, ezért az nem minősülhet 

adómentes juttatásnak [szja tv. 1. számú melléklet 8.6./f) pont]. 

Adómentes lesz a hallgatók, diákok, oktatók széles köre számára köznevelési vagy felsőoktatási 

intézmény által működési körében meghirdetett rendezvény – ideértve a közösségépítő, 

hagyományőrző rendezvényeket is – keretében nyújtott szolgáltatás, továbbá a rendezvény összes 

költségének 10 százalékát meg nem haladó mértékben biztosított vendéglátás, a juttatás időpontjától 

függetlenül, akkor is, ha a rendezvényen a tanulókon, hallgatókon, tanárokon, oktatókon kívül más 

személy is részt vehet. 

Béren kívüli juttatások 

A béren kívüli juttatások közterhe jövőre 15% személyi jövedelemadó és 19,5% szociális hozzájárulási 

adó lesz. Ez összesen majd 34,5% adófizetési kötelezettséget jelent az idei 34,22% helyett. 

Ebben a kategóriában a Széchenyi Pihenő Kártyát adhatják 2019-ben a munkáltatók az idén is ismert 

keretekkel: 

- Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámla – évente 150.000 Ft-ig 

-  Széchenyi Pihenőkártya szálláshely alszámla – évente 225.000 Ft-ig 

- Széchenyi Pihenőkártya szabadidő alszámla – évente 75.000 Ft-ig. 

Béren kívüli juttatást jövőre a versenyszférában évi 450.000 Ft munkaviszonyban töltött napokkal 

arányos részéig adhat a munkáltató. 

Költségvetési szerveknél az évi 200.000 Ft időarányos része a maximális keret. 

 

 



Egyes meghatározott juttatások 

Ezen juttatási kör adóját a juttatás értékének 1,18 szorosára kell megállapítanunk 2019-ben. 

Erre az adóalapra kell 15% személyi jövedelemadó és 19,5% szociális hozzájárulási adót fizetni. 

Így az összes közteher 40,71% lesz. 

Ebbe a kategóriába kerül majd a frissen elfogadott adócsomag szerint: 

- A béren kívüli juttatások (SZÉP Kártya) keretösszeg feletti része 

-  Önkéntes pénztárba fizetett célzott szolgáltatás 

- Ajándékutalvány – Csekély értékig (évente 1X a minimálbér 10%-ig ) 

 

- és még néhány speciális juttatási elem 

2018-ban népszerű juttatások ebből a körből is a jövedelem mértékű adózási kategóriába kerülnek 

január 1-től. Így a munkahelyi étkeztetés, Erzsébet-utalvány, helyi bérlet, iskolakezdési támogatás, 

önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári, önsegélyező pénztári hozzájárulás, pénzösszeg juttatás 

után a munkáltatónak meg kell fizetnie a jövedelemhez kapcsolódó munkáltatói terheket, és a 

munkavállalótól is le kell vonnia és be kell fizetni az államkasszába a munkavállalói terheket. 

Önkéntes pénztári befizetések, szolgáltatások 

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba átutalt vagy más módon befizetett munkáltatói 

hozzájárulás, tag javára átutalt vagy más módon befizetett támogatói adomány esetében a bevétel 

megszerzésének időpontja a kiadás teljesítésének napja. Bevételként a hozzájárulás, adomány 

forrásául szolgáló összeget kell figyelembe venni, amelyből a megállapított jövedelem után a tagot 

terhelő közterheket a befizetést megelőzően le kell vonni, illetve a szochót és a szakképzési 

hozzájárulást (szakhót) meg kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy a magánszemély jogviszonyától függően, a 

bérre, munkadíjra stb., vagy egyéb jövedelemre vonatkozó szabályok szerint olyan „bruttó” összeget 

kell számfejteni, és a megfizetett szochóval, szakhóval együtt személyi jellegű ráfordításként 

elszámolni, amelynek a szja és a járulékok levonása után fennmaradó nettó összege azonos a 

pénztárba utalt, befizetett hozzájárulás, adomány összegével. 

- Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély tag egyéni számláján jóváírt 

összegek közül egyéb jövedelemként nem kell figyelembe venni többek között azt a jóváírást, 

amelynek forrásául szolgáló összeg az előzőek szerint más jövedelemként adóköteles 

munkáltatói hozzájárulás és/vagy a tag javára utalt támogatói adomány 

- a tag rendelkező nyilatkozatában a javára más személy által átutalt vagy más módon befizetett 

összeget is figyelembe veheti. 

Az olyan adomány befizetésekor, amelynek felhasználásáról a támogató nem rendelkezik nevesítetten 

magánszemély javára, a befizetéskor sem a támogatónak, sem a pénztártagoknak nem keletkezik 

jövedelme, így adókötelezettsége sem. Ha utóbb ebből az összegből a pénztár döntése alapján mégis 

jóváírás történik a tagok egyéni számláján, az egyéb jövedelemként adóköteles. Ezt a jövedelmet 



adóelőleg nem terheli, az adót, és – mivel a szocho szempontjából a pénztár nem minősül kifizetőnek 

– a szochót a magánszemélynek az adóbevallásra előírt határidőig kell megfizetnie a jóváírt összeg 84 

százalékát alapul véve. 

A célzott szolgáltatásra befizetett összegek kezelése kétféle lesz: 

- Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény szerinti kiegészítő önsegélyező 

szolgáltatásra célzott szolgáltatásként befizetett összeg után a befizetéskor nem keletkezik 

adókötelezettség, ugyanakkor az ilyen szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltatás értékének 

megfelelő egyéb jövedelme keletkezik a magánszemélynek. E jövedelemre tekintettel 

adóelőleget nem kell fizetni, a pénztár nem minősül kifizetőnek, az adót és a szochót a 

jövedelem 84 százaléka után a magánszemélynek az adóbevallásra előírt határidőig kell 

megfizetnie. Ezt az egyéb jövedelemként adóköteles összeget a magánszemély a szja tv. 44/A 

§-a szerinti rendelkező nyilatkozatában nem veheti figyelembe. 

- A kiegészítő önsegélyező szolgáltatásnak nem minősülő célzott szolgáltatásra befizetett 

összeg lesz egyes meghatározott juttatásként adóköteles, azaz utána a kifizetőt (munkáltatót) 

1,18x0,15szja+0,195szocho) terheli. Ezzel összhangban a kiegészítő önsegélyező 

szolgáltatásnak nem minősülő célzott szolgáltatás adómentesen vehető igénybe. 

Biztosítási díjak 

A júliusban kihirdetett salátatörvénnyel módosított szja tv. szerint 2019. január 1-jétől magánszemély 

biztosítottra kötött biztosítási szerződés alapján más személy például a munkáltató által fizetett díj 

után a szerződő és a biztosított között fennálló jogviszonyból származó jövedelemre, ennek hiányában 

az egyéb jövedelemre vonatkozó szabályok szerint keletkezik adókötelezettség. 

Az ezzel összefüggő további módosítások: 

- Az szja tv. 3. § 89. pontja új meghatározást ad az adóköteles biztosítási díj fogalmára. Ennek 

lényege, hogy csoportos biztosítás esetén – ha a biztosítási szerződés alapján másként nem 

határozható meg – a csoportos biztosítás díjának a magánszemélyre arányosan jutó része 

számít a szerződő és a biztosított között fennálló jogviszonyból származó vagy egyéb 

jövedelemnek. Ha pedig a magánszemélyre jutó díj arányosítással sem állapítható meg, a 

csoportos biztosítás díja egészében adóköteles, mely értelmében a díjfizetőt az egyes 

meghatározott juttatásokra vonatkozó kötelezettség 1,18x(0,15szja+0,195szocho) terheli 

- Az szja tv. 3. § 91. pontja új meghatározást ad a kockázati biztosítás fogalmára is. Eszerint 

kockázati biztosítás: „az olyan személybiztosítás, amelynek sem lejárati szolgáltatása, sem 

visszavásárlási értéke nincs, azzal, hogy kockázati biztosításnak minősül a kockázati biztosítási 

elemeket is magában foglaló biztosítások esetében az igazoltan elkülönített kockázati 

biztosítási rész is, de nem minősül kockázati biztosításnak az olyan biztosítás – akkor sem, ha 

a biztosító teljesítését biztosítási esemény váltja ki –, ha az adott biztosítási szerződés 

vonatkozásában a biztosítási feltételek szerint a biztosító teljesítésének összege nem 



haladhatja meg az adott biztosítási szerződésre befizetett biztosítási díj és az azzal 

kapcsolatosan képződő hozam együttes összegét." 

- nem szerez bevételt a díjfizetés időpontjában a biztosított magánszemély, ha a biztosító 

teljesítésére korlátozások nélkül a díjat fizető más személy jogosult. Ha a kockázati biztosítás 

kedvezményezettje nem a díjat fizető más személy, akkor a megtakarítási díjrész erejéig nem 

szerez bevételt a magánszemély, feltéve, hogy a megtakarítási díj alapján járó biztosítói 

teljesítésre korlátozások nélkül a díjat fizető más személy jogosult." Ez azt jelenti, hogy ha 

valamennyi biztosítói teljesítésre (tehát nem csak a lejáratkor kifizetett úgynevezett elérési 

összegre, hanem – a kockázati, vagy ilyen biztosítási elemeket is magában foglaló vegyes 

biztosítások esetében – a haláleseti, baleseti összegekre is) korlátozások nélkül a díjat fizető 

más személy (például a munkáltató) jogosult, úgy a biztosított magánszemély a díjfizetés 

időpontjában nem szerez bevételt. Ugyanakkor a kockázati, illetve vegyes biztosításokra 

általában az jellemző, hogy a kockázati eseményhez fűződő (baleseti, haláleseti) kifizetések, 

juttatások kedvezményezettje a biztosított vagy az általa megnevezett más magánszemély 

(családtag), míg a díjfizető más személy csak a megtakarítási díjrész tekintetében 

kedvezményezett. Ilyenkor a díjrészek igazolt elkülönítése alapján csak a kockázati díjrész után 

kell a magánszemélynek – vagy, ha az szja tv. 70. § (6) bekezdésének b) pontját kell alkalmazni, 

a díjfizetőnek – adóznia. 

- a biztosítási szerződés utóbb úgy módosul, hogy a biztosító teljesítésére a biztosított vagy más 

magánszemély (nem a díjat fizető más személy) válik jogosulttá, illetve ha a biztosított a 

szerződő helyébe lép, a szerződésmódosítás időpontjáig – kockázati biztosítás esetében az 

aktuális biztosítási évben – megfizetett díja a szerződés módosításának időpontjában egy 

összegben minősül adóköteles biztosítási díjnak a biztosított magánszemélynél. Ha a 

magánszemély a korábban megfizetett díjat a díjat fizető személynek megtéríti, ezt a szabályt 

nem kell alkalmazni. 

- az adóköteles díjú személybiztosításokra és a kockázati biztosításra vonatkozó 2018. december 

31-én hatályos előírásokat még a 2018-ban kezdődő biztosítási évben, de legfeljebb 2019. 

december 31-éig alkalmazni kell, azzal, hogy amennyiben a biztosítási díj vagy annak egy része 

a díjfizetés időpontjában a adómentes bevételnek minősült, úgy ezen biztosítás adómentes 

díjjal fedezett biztosítási időszakában bekövetkezett biztosítási esemény alapján nyújtott 

szolgáltatásra az 1. számú melléklet 2018. december 31-én hatályos 6.6. és 6.7. alpontját kell 

alkalmazni. 

Lakáscélú munkáltatói hitel 

2019. január 1-jétől a folyósítás évét megelőző négy évi folyósításokkal együtt a munkáltató vagy a 

helyi önkormányzat ugyanazon magánszemélynek 10 millió forintig adhat hitelintézet vagy a Magyar 

Államkincstár útján, annak igazolása alapján saját lakás építéséhez, építtetéséhez, vásárlásához, 

bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, vagy bármely említett célra hitelintézettől 

vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez kamatmentesen olyan 

lakáscélú hitelt, amellyel összefüggésben nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet 



megállapítani. A feltételek között nem szerepel a méltányolható lakásigénynek való megfelelés 

követelménye, így ehhez kapcsolódóan a méltányolható lakásigény tényállását, és ezzel 

összefüggésben az együtt költöző, együtt lakó családtagok számát nem kell vizsgálni. Az összeghatár 

szempontjából a 2019. január I-jét követően nyújtott lakáscélú hiteleket kell figyelembe venni. 

 

A kedvezmények sorrendje 

Új rendelkezés szerint az adóelőleg megállapításánál a kedvezményeket (családi kedvezmény, családi 

járulékkedvezmény, személyi kedvezmény stb.) elsőként a tevékenység ellenértékeként 

(munkabérként, megbízási díjként stb.) juttatott jövedelemmel, a jövedelmet terhelő adóelőleggel, 

járulékkal szemben kell érvényesíteni, és csak ezt követően lehet a tevékenység ellenértékének nem 

minősülő (de az összevont adóalapba tartozó) juttatásokkal szemben figyelembe venni. 


