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Tájékoztató 

 

az Országos Bírósági Hivatal elnökének 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás 8. számú 

mellékletéhez  

a bírákat megillető 2019. évi cafetéria-juttatás választható elemeiről 

 

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 183. §. (4) 

bekezdése alapján a közterheket is magába foglaló  

 

2019 évi cafetéria juttatás keretösszege 226.665 forint. 

  

I. Béren kívüli juttatásnak minősülő, kedvezményes adózású juttatások és nem 

kedvezményesen adózó juttatás 

 

A 2019. évre elfogadott személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adóról szóló 

törvények alapján 2019. évben a kedvezményes adózású béren kívüli juttatás esetén a 

juttatás értéke után 15 % személyi jövedelemadó és 19,5 % szociális hozzájárulási adó 

közteher kerül felszámításra (szorzószám: 1,345).  

Fentiek alapján a nettó cafetéria keretösszeg: 

- kizárólag csak a kedvezményes adózású béren kívüli juttatásnak minősülő juttatási 

elemek választása esetén - 2019. évben nettó 168.524 Ft (226.665 Ft/1,345); 

- kizárólag csak az jövedelemként adózó pénzbeli juttatás formájában választható 

juttatási elem esetén - 2019. évben nettó 126 136 Ft (226.665 Ft/1,796989) 

 

  

1. Széchenyi Pihenő Kártya (a továbbiakban: SZÉP-kártya) egyedi alszámláira 

utalt támogatás 

 

A SZÉP-kártya az arra jogosult intézmény által kibocsátott bankkártya elvén 

működő elektronikus kártya, amellyel az arra felhatalmazott és a rendszerbe 

bevont szolgáltatóknál (elfogadónál) szolgáltatások vásárolhatók a munkáltató 

által átutalt támogatás terhére. 

 

a) szálláshely alszámla igénybevétele: 

A szálláshely alszámlát belföldi szálláshelyre, utazásszervezési (előre 

összeállított utazási csomagok) szolgáltatásra, gyógyfürdő- és strandbelépőre, 

illetve a szálláshely-szolgáltatással egyidejűleg a szálláshelyen elérhető 

bármely szolgáltatásra vehetik igénybe. 

 

A juttatás mértéke: 

Szálláshely alszámlára: kormányrendeletben meghatározott szálláshely-

szolgáltatásra legfeljebb évente 168.524 Ft (a rendelkezésre álló nettó 

cafetéria keretösszegig), havi összegben 14.044 Ft. 
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b) vendéglátás alszámla igénybevétele: 

A vendéglátás alszámlát étkezésre (éttermi és mozgó valamint egyéb 

vendéglátásra, például házhozszállítás, közétkeztetés), gyógyfürdő- és 

strandbelépőre, szálláshely-szolgáltatásra. 

 

  A juttatás mértéke: 

Vendéglátás alszámlára: melegkonyhás vendéglátóhelyeken 

kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra legfeljebb 

évente 150.000 Ft (a rendelkezésre álló nettó cafetéria keretösszegig), havi 

összegben 12.500 Ft 

 

c) szabadidő alszámla igénybevétele: 

A szabadidő alszámlát többek között egészségügyi szolgáltatásokra, kulturális 

programokra, állatkerti és vidámparki belépőre, sport, szabadidős és wellness 

szolgáltatásokra, sportrendezvények részvételi díjára fürdők és élményparkok 

igénybevételére, szabadidős és sporteszközök kölcsönzésére, belvízi 

sétahajózásra, idegenvezetésre és szálláshely-szolgáltatásra használhatja fel. 

 

A juttatás mértéke: 

Szabadidő alszámlára: a szabadidő eltöltését, a rekreációt, az 

egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott 

szolgáltatásra legfeljebb évente 75.000 Ft, havi összegben 6.250 Ft 

támogatás utalható SZÉP kártyára. 

 

A munkáltató a cafetéria rendszerben igényelt juttatást havi rendszerességgel 

elektronikusan utalja át a SZÉP-kártya alszámláira. 

 

A SZÉP-kártyával a szolgáltatónál (elfogadónál) POS terminálon vagy interneten 

keresztül lehet fizetni. 

 

A SZÉP-kártya megrendelése a munkáltató feladata. A munkavállalónak (aki még 

nem rendelkezik SZÉP-kártyával) az új, első kártyaigényléshez Igénylőlapot kell 

kitöltenie.  

 

A munkavállalóknak utalt hozzájárulást a közeli hozzátartozója és élettársa is 

felhasználhatja, amennyiben a munkavállaló vagy munkáltatója térítéskötelesen 

igényelt társkártyá(ka)t a részükre. Az élettársi kapcsolat fennállásáról 

nyilatkozatot szükséges tenni. 

A társkártyák, illetve az elveszett, ellopott, megrongálódott kártyák pótlása a 

kártyák előállítási költségeit a munkavállaló viseli (a mindenkor érvényben lévő 

vonatkozó rendelet szerint). 

 

A SZÉP-kártyán biztosított juttatás összegét korlátlan ideig lehet felhasználni, 2 év 

után nem vész kárba, hanem továbbra is felhasználható az egyedi alszámláról. Az 

ilyen módon fel nem használt összeg után az OTP Pénztárszolgáltató havi 3%-os 

díjat számít fel.  
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Amennyiben a munkavállaló jogviszonya nem a teljes adóévben áll fenn, akkor a 

juttatás maximum értéke megegyezik az adóévben a juttatás alapjául szolgáló 

jogviszonyban töltött napokkal arányos összegével. 

 

 

2.  Cafetérián belül jövedelemként adózó pénzbeli juttatás  

 

A juttatás mértéke: 

A keretösszeg mértékéig korlátozás nélkül igénybe vehető, azzal, hogy a 

közteher mértéke, eltérően a 1. pontban meghatározott juttatásokat 

terhelő mértékétől bérjövedelem módjára adózik.  (Például: 10.000,- forint 

pénzbeli juttatás esetén 5.565,- forint értékű nettó kifizetés történik.) 

  

 A juttatás igénybevétele: 

Havi ütemezésben történik, havonta a bérfizetéssel egyidőben vagy hóközi 

kifizetéssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

a Széchenyi Pihenő Kártyán 2019. évben igénybevett juttatás mértékéről 

 

 

Alulírott ……………………………………………………………………….. (név nyomtatott nagybetűvel)  

adóazonosító jel: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 

………………………………………………………………..........................(Munkáltatónál)  

munkavállaló / munkavállaló közeli hozzátartozója*  

 

Kijelentem, hogy a 2019. évre vonatkozóan a jelen nyilatkozatot megelőzően SZÉP-kártya 

juttatásban* 

 

1. részesültem 

2. nem részesültem 

 

A SZÉP-kártyán igénybevett juttatás 

igénybevett juttatás fajtája: …………….….………………………. értéke: ………..…...……………….……...  

a korábbi nyilatkozat dátuma: …………………………….……… 

 

igénybevett juttatás fajtája: ………………….….………………….. értéke: ………..…...……………….……...  

a korábbi nyilatkozat dátuma: …………………………….……… 

 

Kijelentem, hogy amennyiben 2019. adóévben ezen nyilatkozat megtétele után jelenlegi 

vagy más kifizetőtől SZÉP-kártyára történő juttatásban részesülök, úgy azt új 

nyilatkozatomban is feltüntetem. 

 

Dátum: ………………………………………. 

 

……………..……………………….        ……………………..…………….… 

Munkavállaló/hozzátartozó         Munkáltató cégszerű aláírása 

 

(kiskorú gyermek esetén a törvényes képviselő aláírása) 

 

A nyilatkozatot két példányban kell kiállítani, az egyik példány a nyilatkozattevőt, a másik 

példány a munkáltatót illeti. A magánszemély a nyilatkozatot az elévülési idő lejártáig 

köteles megőrizni. 

 

*a megfelelő rész aláhúzandó 
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2. sz. melléklet 

8. melléklet 1. számú függelék 

 

Nyilatkozat a cafetéria-tartozás illetményből történő levonásához 

 

NYILATKOZAT 

a cafetéria-tartozás illetményből történő levonásához 

 

Név: ..................................................................................................................................... 

Születési név: ........................................................................................................................ 

Születési hely és idő: .............................................................................................................. 

Anyja neve: ........................................................................................................................... 

Adóazonosító jel: .................................................................................................................. 

Hozzájárulok, hogy a fennálló szolgálati jogviszonyom, illetve jogosultságom 

megszűnése esetén időarányos cafetéria-keretem túllépése miatti, jogalap nélkül 

felvett juttatások nettó összege (cafetéria-tartozás) az illetményemből levonásra 

kerüljön. 

 

Kelt: .............................., 20...... ........................... hónap ...... nap 

 

.................................................. 

szolgálati jogviszonyban álló 


