
 
Tisztelt Ügyfelünk! 

Szeretnénk felhívni a figyelmét a 2019.évi adóváltozások közül az adómentes, a béren 
kívüli, illetve egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos változásokra. 

 
Fontos változás, hogy az egészségügyi hozzájárulást a szociális hozzájárulási adó 

váltja fel, így a juttatónak a támogatás után a 15% személyi jövedelemadó mellett nem 

egészségügyi hozzájárulást, hanem 19,5% szociális hozzájárulási adót kell fizetnie, 

mégpedig úgy, hogy a fizetendő adók megállapításához az 1,18-as szorzót csak az egyes 

meghatározott juttatások után kell alkalmazni. 

 

2019-től a következőkben felsorolt juttatások már nem tartoznak sem a béren kívüli, sem 

az egyes meghatározott juttatások közé, ezért 2019-től a munkavállalónak is kell 

adóznia bérjövedelemként az alábbiak után: 

 

- pénzösszeg juttatása 

- Erzsébet utalvány, 

- a munkahelyi étkeztetés, 

- az iskolakezdési támogatás, 

- a munkavállaló helyi utazására szóló bérlet formájában juttatott jövedelem, 

- az önkéntes kölcsönös nyugdíj-, és egészségpénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás 

- mobilitási célú lakhatási támogatás 

- adómentes lakáscélú juttatás 

- diákhitel támogatás 

- kockázati biztosítás (amennyiben nem a díjfizető ( munkáltató) a kedvezményezett) 

 

Ez azt jelenti, hogy a felsorolt juttatások után összesen 55,5% adó- és járulékteherrel 

kell számolni, a munkáltatónak 21,5% az adó és járulékterhe (19,5 % szociális 

hozzájárulási adót, 1,5% szakképzési hozzájárulást), a biztosított munkavállalónak pedig 

33,5%-ot (15% személyi jövedelemadót, 10% nyugdíjjárulékot, 7 % egészségbiztosítást és 

1,5 % munkaerőpiaci járulékot), kell összesen fizetnie.  
 
 
 
A következő táblázatban bemutatjuk az egyes juttatások 2018. és 2019.évi adó- és 
járulékterheit:  
 
 
 



 

Cafeteria elem 
Közteher 2018-
ban  Közteher 2019-ben 

Sportrendezvényre 
szóló belépő 

adómentes 
adómentes a minimálbér összegéig, felette 
bérjövedelemként adózik  

Kulturális belépő 
évi 50.000.-Ft-ig 
ingyenes 

minimálbér összegéig adómentes, felette 
bérjövedelemként adózik 

Óvoda, bölcsőde adómentes adómentes a költségek mértékéig 

Széchenyi 
Pihenőkártya 
vendéglátás 
alszámla (*) 

béren kívüli 
juttatás (34,22%) 

Évente 150.000 Ft-ig 34,5%, felette 40,71% 

Széchenyi 
Pihenőkártya 
szállás alszámla (*) 

béren kívüli 
juttatás (34,22%) 

Évente 225.000 
Ft-ig 34,5%, felette 40,71% 

Széchenyi 
Pihenőkártya 
szabadidő 
alszámla (*) 

béren kívüli 
juttatás (34,22%) 

Évente 75.000 Ft-ig 34,5%, felette 40,71% 

Ajándékutalvány 

egyes 
meghatározott 
juttatás (40,71%) 
 

Évente egyszer a minimálbér 10 százalékig 
40,71%, felette bérjövedelemként adózik. 

Munkahelyi 
étkeztetés  

egyes 
meghatározott 
juttatás (40,71%) 

bérjövedelemként adózik 

Erzsébet-utalvány  
egyes 
meghatározott 
juttatás (40,71%) 

bérjövedelemként adózik 

Helyi bérlet  
egyes 
meghatározott 
juttatás (40,71%) 

bérjövedelemként adózik 

Iskolakezdési 
támogatás  

egyes 
meghatározott 
juttatás (40,71%) 

bérjövedelemként adózik 

Önkéntes 
nyugdíjpénztári 
hozzájárulás 

egyes 
meghatározott 
juttatás (40,71%) 

bérjövedelemként adózik 

Egészségpénztár, 
önsegélyező 
pénztár - 
hozzájárulás 

egyes 
meghatározott 
juttatás (40,71%) 

bérjövedelemként adózik 

Pénzösszeg 
juttatás 

béren kívüli 
juttatás (34,22%) 

bérjövedelemként adózik 

Mobilitás célú 
lakhatási 
támogatás 

adómentes bérjövedelemként adózik 

Lakáscélú 
támogatás 

adómentes bérjövedelemként adózik 



 
Közteher 2018-
ban 

Közteher 2019-ben 

Diákhitel 
támogatás 

adómentes bérjövedelemként adózik 

Kockázati 
biztosítás (pl. 
egészség) 

min bér 30 %-ig 
ingyenes 

bérjövedelemként adózik (2019. dec 31-ig 
megfizetett díjakra marad a mentesség) 

   
 
 
 

I. Adómentes juttatások 
 
 
- Óvoda bölcsőde térítése. 2019-től nem csak a munkáltató, hanem a munkavállaló 

nevére szóló számla alapján is összeghatár nélkül elszámolhatjuk a költségeket 
adómentesen. 

 
- Kifizető által magánszemély részére a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó 

sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet, 
 
- kulturális szolgáltatás (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 a minimálbért meg nem haladó 
értékben. 

Csak akkor adómentes a juttatás, ha a belépőjegy, bérlet nem visszaváltható.  
A juttatás utalvány formájában nem adható adómentesen. 
  
- Adómentes a szolgálati lakásban, munkásszálláson történő elhelyezés;  
 
- Adómentes az a szolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott vagy használt 

sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen nyújt (kivéve az utazást, az 
elszállásolást) 

 

- a kifizető által biztosított védőoltás; 
 

- a munkáltató, volt munkáltató által a csoportos létszámleépítés miatt elbocsátott, vagy 
elbocsátandó munkavállalók részére nyújtott olyan szolgáltatás, mellyel a munkáltató a 
munkavállaló újra-elhelyezkedését támogatja, azzal, hogy e rendelkezés 
alkalmazásában a munkavállaló újra-elhelyezkedését támogató szolgáltatásnak minősül 
(pl.  át-, illetve továbbképzés, a munkajogi tanácsadás) 
 

Az adómentes juttatások közül megszűnnek az alábbiak: 
 
- A munkáltató által a munkavállalónak lakáscélú felhasználásra nyújtott vissza nem 
térítendő támogatás  ( Átmeneti rendelkezés van a 2019. január 1-ét megelőzően nyújtott 
lakáscélú munkáltatói támogatásra) 
 
- Mobilitási célú lakhatási támogatás 
 
- Kockázati biztosítás más személy által fizetett díja 
 



A 2018. december 31-ét követően kifizető (munkáltató) által kötött kockázati biztosítás (legyen 
szó akár egyéni, akár csoportos biztosításról) díja adóköteles (figyelemmel a 2019. január 1-
je előtt megkötött kockázati biztosításokra vonatkozó 1 éves átmeneti rendelkezésre). 
 
Az adómentes kockázati biztosítás más személy által fizetett díjával összefüggésben a 2018-
ban kezdődő biztosítási évre-legfeljebb 2019. december 31-ig- megfizetett biztosítási 
díjakra még alkalmazni lehet a jelenlegi adómentességet. 
 
Ugyanakkor 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 
Ha a kockázati biztosítás kedvezményezettje nem a díjat fizető más személy, akkor a 
megtakarítási díjrész erejéig nem szerez bevételt a magánszemély (szja tv. 7. § (la)) 
 
 
II.Béren kívüli juttatások (34,5% közteher) 
 
 
A béren kívüli juttatások közterhe jövőre 15% személyi jövedelemadó és 19,5% szociális 
hozzájárulási adó lesz. Ez összesen 34,5% közteher. ( megszűnik az 1,18 szoros szorzó e 
juttatásnál) 
 
A Széchenyi Pihenő Kártya az idén is ismert keretekkel adható 
 
- 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 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. 
 
 
E fejezet értelmezésében munkavállalónak minősül a munkáltatónál másik munkáltató 
utasítása alapján a munkaszerződésében rögzített munkahelytől eltérő helyen munkát végző 
munkavállaló és a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is; 
 
 
A SZÉP-kártyára utalt támogatásokról 
 

Időközben hatályba lépett a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet, amely újra szabályozta a 
SZÉP-kártya kibocsátásának és felhasználásának rendjét. 

A legfontosabb változás, hogy a munkavállalók nem a munkáltatón keresztül, hanem a 
kibocsátónál igényelhetik a SZÉP-kártyát, úgy, hogy ennek érdekében a kibocsátóval 
közvetlenül kell szerződniük a szálláshely, vendéglátás és szabadidő alszámlák 
megnyitására.  

A SZÉP-kártya kibocsátóknak egy jogszabályváltozás miatt szerződést kell kötniük 
minden kártyabirtokosukkal, a jövő évtől a munkáltatók csak a szerződött ügyfelek 
SZÉP-kártyájára tudnak pénzt utalni.   



     
Új kártyát a jövőben nem a munkáltatón keresztül, hanem a kibocsátónál lehet igényelni. 
Változik a lejárt összegek kezelése, a két évnél régebben utalt, fel nem használt összegeket 
nem utalják vissza a munkáltatónak, ám a kártyakibocsátó havi 3 százalékos díjat számít fel 
a két éve fel nem használt egyenleg után.  
         
III.Egyes meghatározott juttatások  

 
Az egyes meghatározott juttatások közterhét a juttatás értékének 1,18 szorosára kell 
megállapítanunk.(40,71%) 
Erre az adóalapra kell 15% személyi jövedelemadót és 19,5% szociális hozzájárulási adót 
fizetni. 
Így az összes közteher 40,71% lesz. 
 
 
 
2019-től egyes meghatározott juttatásnak minősülnek az alábbiak:  
 
     -      A béren kívüli juttatások (SZÉP Kártya) keretösszeg feletti része 
 

- Csekély értékű ajándék az évi egy alkalommal - az erre vonatkozó nyilvántartás 
vezetése mellett - juttatott adóköteles jövedelem ( minimálbér 10%-ig); 

 
- A hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a 

magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem; 
 
- A kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági 

távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokollt 
magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem; 

 
- Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény előírásai szerint 

célzott szolgáltatásra befizetett összeg; 
 
- Az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott 

jövedelem; 
 
- A munkáltató által szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő 

hallgató, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató 
részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott 
termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel; 

 
 
- 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; 

  
- Ide tartozik még 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); 

 
- 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; 

 
- Az olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám) célú 

juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá, 
 

 
 
 

  
Béren kívüli juttatás, a 
juttatás alapja  és adóterhei a 
jövedelem százalékában(%) 

Egyes meghatározott 
juttatás, a juttatás alapja és 
adóterhei a jövedelem 
százalékában(%) 

 
2018.dec.31-

ig 
2019-jan.1-

től 
2018.dec.31-

ig 
2019.jan.1-

től 

Jövedelem 100 100 100 100 

Személyi 
jövedelemadó alapja 

118 100 118 118 

Személyi 
jövedelemadó (15%) 

17,7 15 17,7 17,7 

Szociális 
hozzájárulási adó 
alapja a (jövedelem 
vagy 1,18-szoros 
összeg ) 

0 100 0 118 

Szociális 
hozzájárulási adó 
(19,5)  

0 19,5 0 23,01 

Egészségügyi 
hozzájárulás alapja a 
(jövedelem vagy az 
1,18 szoros összeg) 

118 0 118 0 

Egészségügyi 
hozzájárulás (14%) 

16,52 0 0 0 

Egészségügyi 
hozzájárulás (19,5%) 

0 0 23,01 0 

Adó- és járulékteher 34,22 34,5 40,71 40,71 

 

 



2019. január 1-jétől az önkéntes pénztári befizetések, szolgáltatások 
 
- A tag a személyi jövedelemadó bevallásában a rendelkező nyilatkozatában a javára 
más személy által átutalt vagy más módon befizetett összeget is figyelembe veheti. 
(szja.tv.44/A.§(1)a)) 

- 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 [szja tv. 28. § (1) bekezdés f) pont].  

Ezt a jövedelmet adóelőleg nem terheli, a személyi jövedelemadót, és a szociális hozzájárulási 
adót a magánszemélynek az adóbevallásra előírt határidőig kell megfizetnie a jóváírt összeg 
84 százalékát alapul véve. 

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. 
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