
JUTTATÁSOK KÖZTERHEI
2013

Juttatás típusa
Értékhatár

Juttató
(Adófizetésre 

kötelezett)
Adóalap

Közteher típusa, 
mértéke
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Szja Eho
kedvezményes üdültetés 98.000,- Ft1,2/ év

munkáltató8 1,19 szorzó 16% 14%

SZÉP-Kártya

- szálláshely alszámla

- vendéglátás alszámla

- szabadidő alszámla

225.000,- Ft / év

150.000,- Ft/hó

75.000,- Ft/év

Erzsébet utalvány3 8000,- Ft/hó

Munkahelyi (üzemi) étkeztetés4 12.500,- Ft/hó
iskolakezdési támogatás5 (csak utalvány) 29.400,- Ft/ év/gyermek

helyi bérlet -
iskolarendszerű képzés 245.000,- Ft6/év

a szövetkezet közösségi alapjából nem pénzben juttatott 
jövedelem 

max.49.000,- Ft7/év/személy

önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba átutalt hozzájárulás 49.000,-Ft7/hó
önkéntes kölcsönös egészség/önsegélyező pénztárba átutalt 

hozzájárulás
29.400,-Ft5/hó

foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe átutalt 
hozzájárulás

49.000,-Ft7/hó

Jogforrás: 1995. évi CXVII. tv. (Szja tv.) 70-71.§, 390/2012. (XII.20.) Korm. rendelet; a Széchényi Pihenőkártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011 (IV.12) Korm.r.; 1998. évi LXVI. tv. 
(Eho tv.)

2013. január 1-jétől a minimálbér havi összege: 98.000 Ft
1 Szakképző iskolai tanuló, szakmai gyakorlaton lévő hallgató, nyugdíjban részesülő munkavállaló és annak közeli hozzátartozója, elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója is részesülhet benne.
2 minimálbér összegének megfelelő
3 Szakképző iskolai tanuló, szakmai gyakorlaton lévő hallgató, nyugdíjban részesülő magánszemély is részesülhet benne.
4 Szakképző iskolai tanuló, szakmai gyakorlaton lévő hallgató, nyugdíjban részesülő magánszemély is részesülhet benne.
5 minimálbér 30%-a
6 minimálbér * 2,5
7 minimálbér 50%-a
8 A szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet tagja részére nem pénzben juttatott jövedelem esetében a szövetkezet.
* Legfeljebb 500 000 forintos éves keretösszegig nyújtható, a keretösszeget meghaladó juttatás egyes meghatározott juttatásnak minősül.
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hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó 
étkezés vagy más szolgáltatás

- kifizető

1,19 szorzó 16% 27%

cégtelefon - kifizető

személybiztosítás - kifizető

csekély mértékű ajándék
9800,- Ft9 legfeljebb 3 alkalom/év

 meghatározott személyi kör részére
munkáltató/kifizető

jogszabály alapján ingyenesen/
kedvezményesen átadott termék, 

nyújtott szolgáltatás
- kifizető

az egyes béren kívüli juttatások 
törvényi korlátot meghaladó része

- munkáltató

a béren kívüli juttatások együttes 
értékének az 500 ezer forintot 

meghaladó része
munkáltató

külön nem nevesített 
ingyenes/kedvezményes termék, 

szolgáltatás
(kivéve: fogyasztásra kész étel 
vásárlására jogosító utalvány)

valamennyi munkavállalónak
(és/vagy meghat. személyeknek)
és/vagy közeli hozzátartozóiknak

munkáltató (kifizető)

külön nem nevesített 
ingyenes/kedvezményes termék, 

szolgáltatás
(kivéve: fogyasztásra kész étel 
vásárlására jogosító utalvány)

több munkavállalónak
(és/vagy meghat. személyeknek)
és/vagy közeli hozzátartozóiknak

 a jogosultak körét (csoportjait) 
belső szabályzat határozza meg

munkáltató (kifizető)

adómentes juttatásnak nem minősülő 
reprezentáció és üzleti ajándék

- kifizető

ingyenes/kedvezményes termék, 
szolgáltatás, rendezvény, esemény

egyidejűleg több magánszemélynek

a rendezvény, esemény résztvevőinek 
adott ajándéktárgyak a minimálbér 

25%-áig
kifizető



(ideértve a rendezvény, esemény 
résztvevőinek juttatott 
ajándéktárgyakat is)

adómentesnek, üzleti ajándéknak 
nem minősülő, üzletpolitikai 

(reklám) célú juttatás, amely nem 
tartozik a szerencsejáték 

szervezéséről szóló törvény hatálya 
alá

- kifizető

Jogforrás: 1995. évi CXVII. tv 70-71.§

9 csekély értékű ajándék: a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás 
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