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Béren kívüli juttatások 2014 

 

 
Tisztelt Partnerünk! 
 
Hírlevelünk aktuális számában tájékoztatást kívánunk nyújtani Önöknek arról, hogy 2014-ben milyen kedvező 
adózási lehetőséggel adhatnak béren kívül bizonyos juttatásokat a munkavállalók részére. 
 
Ezeknek a juttatásoknak a biztosítása esetenként adminisztrációval járhat. Ilyenek lehetnek: a nyilvántartások 
vezetése, szabályzat elkészítése, a juttatásban részesülők nyilatkoztatásai, stb. 
Hírlevelünkben (a teljesség igénye nélkül) néhány jellemzőbb juttatást szeretnénk bemutatni, melyeket érdemes 
lehet akár egy cafeteria rendszerbe is beépíteni. 

 

I. Adómentes juttatások 
 

• Ingyenes számítógép használat (Szja tv. 1.sz. melléklet 7.11. pont) 
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 (Szja tv. 1. sz. melléklet 6.3. pont) 
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 30.450 Ft-ot. 
 

• Teljes életre szóló biztosítás (Szja tv. 1. sz. melléklet 6.9. pont) 
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 (Szja tv. 1. sz. melléklet 8.8. pont) 
A munkáltató a számítógép előtt dolgozó munkavállalói részére, az egészségmegőrzés céljából a "képernyő előtti 
munkavégzéshez" éleslátást biztosító szemüveget biztosíthat, 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. 
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• Lakásszerzési támogatás (Szja tv. 1. sz. melléklet 2.7. pont) 
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. 
 

• Lakáshitel törlesztési támogatás (Szja tv. 1. sz. melléklet 2.7. pont) 
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 (Szja tv. 1.sz. melléklet 8.28. pont) 
A munkáltatónak 2010. augusztus 18-ától lehetősége van, hogy adó- és járulékmentes juttatásként kifizesse 
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 (Szja tv. 1. sz. melléklet 8.28. pont) 
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 (Szja tv. 1. sz. melléklet 8.39. pont) 
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 (Szja tv. 1. sz. melléklet 8.6. pont) 
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 vételére jogosító utalvány formájában, vagy az igénybe vett bölcsődei 
szolgáltatásról szóló számla ellenében adható. 
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II. Béren kívüli juttatások 
 

Ezen juttatások adóterhelése 35,7%-os, mely a juttatás értékének 19%-os adóalap-kiegészítéssel növelt része 
utáni 16%-os szja-ból és 14%-os eho-ból tevődik össze. A béren kívüli juttatások az Szja tv. 71. §-ában felsorolt 
nevesített juttatások lehetnek, melyek éves szinten összevontan 500.000 Ft értékben adhatóak béren kívüli 
juttatásként. Amennyiben túllépjük ezt a kerethatárt, vagy a juttatások egyedi értékhatárait, úgy azok átkerülnek 
az egyes meghatározott juttatások közé és a 14%-os eho helyett 27%-os eho-val kell számolni. 
 
 

III. Egyes meghatározott juttatások 
 

Ezen juttatások adóterhelése 51,17%-os, mely a juttatás értékének 19%-os adóalap-kiegészítéssel növelt része 
után 16%-os szja-ból és 27%-os eho-ból tevődik össze. Jellemzően utalvány formájában szokták ezeket a 
juttatásokat biztosítani a cafeteria rendszer keretein belül, viszont azok az utalványok, amelyek kizárólag 
fogyasztásra kész étel vásárlására jogosítanak, azok nem tartoznak ebbe a juttatási körbe. 

Forrás: MKVK 

 
 
 

Melléklet:  
Összefoglaló táblázat  

i) ADÓMENTES JUTTATÁSOK,  
ii) BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK,  
iii) EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK. 

 
*** 

 
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták.   
Amennyiben a témával kapcsolatosan bármilyen további kérdés merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre. 
 
 
Dávid Éva 
közgazdász, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő 

E: eva.david@iso-focus.hu 
M: +36 30 9719092 
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