
2017. január 1-től hatályos Cafateria rendszer 

 

Sajnálatos módon 2017-től a Cafateria rendszerben lényeges változások következtek be. 
Ebben a kérdésben előzetes egyeztetés, tárgyalás nem volt a szakszervezetek és a kormány 
között, sem az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban sem a Verseny Szféra 
Konzultációs Fórumán.  
 
A változások egyik jelentős része, hogy a keretösszeg a közszférában 200.000 Ft-ból, mintegy 
100.000 Ft kifizetésre kerül, vélhetően havi részletekben 8.300 Ft, ez munkáltatónként 
természetesen változhat a rendszerességet illetően.  
 
A fennmaradó összeg tekintetében ugyanakkor, továbbra is biztosított a választás lehetősége 
(igaz jelentősen szűkített mértékben), mármint ami a közszférát érinti, hiszen az 
öngondoskodás elemeinek választását nem teszi lehetővé. 
 
Ez persze nem jelenti azt, hogy a választás kérdésben a rendszeren kívül nincs lehetősége a 
munkavállalónak, de erről majd később. 
 
A választás a rendszeren belül a SZÉP kártyát jelenti, aminek természetesen továbbra is 
adottak az alábbi lehetőségek: 
 

- Szálláshely alszámla legfeljebb: 225.000 Ft/év, amely meghatározott szálláshely 
szolgáltatásra használható fel. Erről szól a 55/ 2011. (IV.12.) kormányrendelet a 
Széchenyi Pihenőkártyákról. 
 

- Vendéglátás alszámla: 150.000 Ft/év, melegkonyhás étkezésre használható fel és 
természetesen ide tartozik a munkahelyi étkezés is. 

 
- Szabadidő alszámla: 75.000 Ft/év. Ez szolgálja a szabadidős foglalkozásokat, a 

rekreációt, az egészség megőrzést, stb. 
 

Tehát, a közszférában ezek a választási lehetőségek állnak rendelkezésre a 100.000 Ft 
keretösszeg erejéig, ez a magánszférában mintegy 450.000 Ft keretösszeg erejéig biztosított! 
 
A munkabért kiegészítő juttatásokról, illetve a további változásokról az alábbiakban 
szólunk!     
 
Munkabért kiegészítő juttatások ezentúl két csoportba oszthatók: 
  

- béren kívüli juttatásról beszélhetünk, illetve  
- egyes meghatározott juttatásokról: új kategória, most kerül bevezetésre és ide kerül minden 

olyan korábbi Cafeteria elem, ami nem készpénz vagy a Széchenyi Pihenőkártya. Tehát, az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény előírásai szerint célzott 
szolgáltatásra befizetett összeg is. („új” Szja tv. 70. § (3a))  
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Két kategória közötti fő különbség, hogy a béren kívüli juttatásokat 34,51%-os adó, míg az egyes 
meghatározott juttatásokat 49,98%-os adó terheli. A béren kívüli juttatások maximális összege az, 
hogy az előbbiekben említettük a közszférában évi 200.000 Ft (melyből 100.000 forint készpénz, 
100.000 forint SZÉP kártya), a magánszférában évi 450.000 Ft, ezzel szemben az egyes meghatározott 
juttatásoknál sem a köz-, sem a magánszférában nincsen maximalizálva a keretösszeg.  Tehát, 
megszűnik az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba befizetett összeg maximális mértéke, viszont 
49,98%-os adót kell fizetni utána. 
 
Ennek ellenére mindenkinek ajánlott az öngondoskodást választania, hiszen továbbra is 20 % 
adókedvezmény vehető igénybe. 
 
Mindenkinek javasoljuk, hogy legalább a havonta utalásra kerülő összeg erejéig rendelkezzen arról 
a bankjánál, hogy az ennek megfelelő összeget öngondoskodásra szánja. Ez lehet az önsegélyező- 
egészségpénztár, pénztár, de lehet természetesen egészségpénztár is. 
 
A meghatározott juttatások közül az alábbiakat érdemes kiemelnünk: 
 
Egyes meghatározott juttatásnak minősül:  
 
70. § (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül 
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a) a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek 
juttatott adóköteles jövedelem; 
b) a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági távbeszélő-
szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú 
adatátvitel-szolgáltatás (az előbbi szolgáltatások együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú használata 
címén meghatározott adóköteles jövedelem; 
c) a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján kifizető által 
fizetett adóköteles biztosítási díj. 
 
(1a) Egyes meghatározott juttatásnak minősül: 
 
a) a munkáltató által 
aa) valamennyi munkavállaló (ideértve a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a 
munkáltatóhoz kirendelt munkavállalót is), vagy 
ab) az előbbiek és/vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló, 
kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben, hallgatói munkaszerződés alapján részt 
vevő hallgató, nyugdíjban részesülő magánszemély - ha nyugdíjazását megelőzően a munkáltatónál 
vagy annak jogelődjénél volt munkavállaló -, vagy 
ac) az előbbiek és/vagy közeli hozzátartozóik részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy 
kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel (ideértve 
azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos értékben meghatározott keret terhére  
valamennyi, az előzőekben említett, juttatásban részesülő magánszemély számára ugyanazon termék 
vagy szolgáltatáskörből azonos feltételekkel választható), feltéve, hogy a termék megszerzése 
(választása), illetve a szolgáltatás igénybevétele (választása) bármelyikük számára ténylegesen is 
elérhető;  
 
b) a munkáltató által valamennyi munkavállaló (e rendelkezés alkalmazásában ideértve a 
munkáltatóhoz a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint kirendelt munkavállalót is) 
által megismerhető belső szabályzat (pl. kollektív szerződés, szervezeti és működési szabályzat, 
közszolgálati szabályzat stb.) alapján 
ba) több munkavállaló, vagy 
bb) az előbbiek és/vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló, 
kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt 
vevő hallgató, nyugdíjban részesülő magánszemély - ha nyugdíjazását megelőzően a munkáltatónál 
vagy annak jogelődjénél volt munkavállaló -, vagy 
bc) az előbbiek és/vagy közeli hozzátartozóik részére, azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy 
kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel (ideértve 
azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos módszerrel meghatározott keret terhére 
választható), feltéve, hogy 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;  
 
(2)  Egyes meghatározott juttatásnak minősül az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok 
juttatása alapján meghatározott jövedelem azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen 
kívül kell hagyni az e törvény előírásai szerint adómentes juttatásokat. 
 
(2a)  Ha a kifizető egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt 
is), a (2) bekezdéstől eltérően mentes az adó alól, az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25 
százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján 
meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében 
felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de 
legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg. 
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(3) Egyes meghatározott juttatásnak minősül 
a) a legfeljebb évi három alkalommal - az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett - csekély 
értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem, ha azt 
aa) a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállaló, az elhunyt munkavállaló közeli 
hozzátartozójának, 
ab) a szakszervezet a tagjának, a nyugdíjas tagjának, a tag, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli 
hozzátartozójának, 
ac) a volt munkáltató vagy annak jogutódja a nyugdíjban részesülő magánszemélynek és közeli 
hozzátartozójának, 
ad)  a kifizető a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, 
duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgatónak juttatja, továbbá az aa)-
ad) pontban nem említett esetben akkor, ha a juttatás olyan magánszemélynek történik, akinek a 
kifizetőtől az adóévben nem származik más jövedelme; 
b)  az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, 
amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető - jóhiszemű eljárása 
ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá 
az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes 
vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a 
juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a 
kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott 
ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem 
haladja meg a minimálbér 25 százalékát); 
c) a kifizető által törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése 
következtében, a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott 
szolgáltatás révén juttatott adóköteles jövedelem; 
d)  az olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, 
amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá, azzal, hogy a kifizető 
rosszhiszemű vagy jogszerűtlen eljárása esetén a kiszabható mulasztási bírság az adóalap 50 
százaléka. 
 
(3a) Egyes meghatározott juttatásnak minősül, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 
törvény előírásai szerint célzott szolgáltatásra befizetett összeg. 
 
(4)  Egyes meghatározott juttatásnak minősül 
a) a 71. § (1) bekezdés b) szerinti juttatásnak az ott meghatározott értékhatárt meghaladó része; 
b) a 71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzösszeg adóévi értékének az éves keretösszeget [71. § (6) 
bekezdés e) pont] meg nem haladó része és a 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint - az ott 
meghatározott értékhatárokat meg nem haladóan - az adóévben biztosított juttatások együttes 
értékének az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része. 
 
Nos, összegezve a szakszervezet a jelenlegi választási lehetőségeket szűknek tarja, és tovább 
szeretné növelni mind a Cafateriában rendelkezésre álló összeget, mind pedig az öngondoskodás 
esetében, arra törekszik, hogy itt is továbbra is rendelkezésre álljon a tavaly előtti összeg.  
 
Remélem, ebben megtaláljuk a megoldást. Ezzel kapcsolatban mind az országos mind pedig a helyi 
fórumokon fellépünk! 


