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Jogszabályi változás a cafeteriában és a béren 

kívüli juttatásokban 

Jelentősen szűkül a béren kívül adható juttatások köre, gyakorlatilag kettő elem 

marad: a SZÉP Kártya és az önkéntes pénztári célzott támogatás 

 1995. évi CXVII. Törvény a személyi jövedelemadóról (2018. júliusi módosítás) 

 Elfogadás alatt a T/2931. sz. módosító törvényjavaslat (benyújtva 2018. október 19-én) 

 

Az önkéntes pénztár adóelőnye 2018-ban és 2019-ben (%-ban) 

2018 2019 2019. július 1-től várható  

A bért terhelő adó (munkáltató és 

munkavállalói együttesen) 

81,95 81,95 78,95 

A patikakártyás céges feltöltést terhelő adó  
•2018-ban munkáltatói hozzájárulás 

•2019-ben célzott egészségpénztári szolgáltatás 

40,71 40,71 38,35 

Adóelőny a bérhez képest 41,24 41,24 40,60 



2018-ban 500-600 milliárd forintos 

béren kívüli juttatást kaptak a munkavállalók  

Mobilitási célú lakhatási 

támogatás  

Lakáscélú munkáltatói támogatás: hiteltörlesztés, 

vásárlás, bővítés, korszerűsítés, akadálymentesítés 

Pénzösszeg juttatás 

Csekély értékű ajándék 1-szer Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya) 

•  szálláshely 

•  vendéglátás 

•  szabadidő 

Erzsébet-utalvány 

Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba /önsegélyező 

pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás 

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 

intézménybe teljesített foglalkoztatói 

hozzájárulás 

Önkéntes kölcsönös 

nyugdíjpénztárba fizetett 

munkáltatói hozzájárulás 

Önkéntes pénztárak által 

adható célzott szolgáltatások 

munkáltatói finanszírozása 

Kockázati életbiztosítás 

Helyi utazásra szolgáló bérlet  

Iskolakezdési támogatás 

Sportbelépő, sportbérlet 

Munkahelyi, üzemi étkeztetés 

Kulturális rendezvényre belépő Kockázati betegbiztosítás 

Bölcsődei, óvodai szolgáltatások, ellátások 

Diákhitel-törlesztés 

támogatása 

Iskolarendszerű képzés költségeinek 

munkáltató általi átvállalása 

Üdülési szolgáltatás / üdültetés 



Mi a célzott egészségpénztári szolgáltatás lényege? 

 A cég a bérnél kedvezőbb feltételekkel - 40%-os adóelőny - adhat a dolgozóinak céges 

patikakártyás juttatást (az utalt összeg könyvelési jogcíme munkáltatói célzott támogatás). 

 A munkáltatói  célzott támogatást a dolgozó az előre meghatározott patikakártyás 

szolgáltatásokra költheti patikakártyával a megszokott módon kényelmesen. 

 A céges utalás a megszokott módon egy összegben, a 

bevallásban meghatározott munkavállalók részére történik, 

azonban a munkáltatói szerződést felvállaltja az ún. támogatói 

szerződés. 

 A Patika-csoport multipayes technológiájának köszönhetően a 

kártyahasználat az eddig jól bevált módon, egyszerűen 

lehúzással, külön kódok nélkül történik. 

 A költhető egyenlegeket (célzott szolgáltatások szerint is) több 

platformon lehet lekérdezni: Online ügyintézés, Telepatika. 

 A munkavállalók továbbra is költhetik eddigi egyenlegüket,  

tölthetik fel új privát befizetéssel a patikakártyát a jelenlegi 

széles szolgáltatási körben. 



Válasszon szolgáltatási csomagjaink közül! I. 

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása 100% 

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása 60% 

Magánegészségügyi szolgáltatások  40% 

Mindösszesen 100% 

1.  Gold csomag 
Tartalma: 

2.  Priority csomag 
Tartalma:  

A Patika – építve két évtizedes szolgáltatói tapasztalatra, támaszkodva az 

előzetesen felmért munkáltatói igényekre – az alábbi négy csomagot alakította ki. 



Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása 30% 

Magánegészségügyi szolgáltatások  50% 

Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés 

igénybevételének támogatása 
10% 

Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség 

biztosítások) díjának fizetése; 
10% 

Mindösszesen 100% 

3. Lux csomag 
Tartalma: 

Válasszon szolgáltatási csomagjaink közül! II. 



4. Flexibilis csomag  

A csomag tartalma:  

A Flexibilis csomagban a munkáltató az egészségpénztári palettán lévő szolgáltatásokból választhat 

igény szerinti arányban. 

Egészségpénztári szolgáltatások pl. gyógyszer, magánorvos,  

otthongondozás, táppénz, gyógytorna, életvitelt segítő szolgáltatás, 

gluténmentes élelmiszerek, halál esetén történő kifizetések, 

egészségbiztosítás 

választható 

arányban 

Önsegélyező szolgáltatások pl. gyermek születéséhez kapcsolódó 

ellátások, munkanélküliségi ellátások, temetés segélyezése, nevelési 

év-kezdési, tanévkezdési támogatás, lakáscélú jelzáloghitel 

törlesztésének támogatása 

választható 

arányban 

 

Fontos!  
 Mind a négy csomagban a támogatás összege tetszőleges, az Önök céges és munkavállalói 

igényeihez igazodik. 

 Az önsegélyező pénztári körben a tag által igénybevett szolgáltatásokat a tervek szerint 15% 

szja és 19,5% szocho terheli, de a vonatkozó jogszabályt még nem fogadták el. 

Válasszon szolgáltatási csomagjaink közül! III. 



Milyen adminisztratív teendők merülnek fel a célzott 

szolgáltatásra való áttéréskor? 

 A támogatói szerződés megkötése és visszaküldése részünkre  (székhely: 1022 

Budapest, Bimbó út 18, Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf. 861.) 

 A szerződésben meg kell jelölni 

 a célzott szolgáltatáscsomagokat, 

 a szolgáltatásban részesülő munkavállalókat, 

 a célzott szolgáltatás nyújtásának összegét és gyakoriságát. 

 

Az új juttatás egyszerű és a megszokott adminisztrációval járó támogatás, csakúgy, 

mint a jelenlegi egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás és adomány! 



A minőségi patikakártyás célzott szolgáltatás előnyei 

 A célzott szolgáltatás a jelentősen lecsökkent céges juttatási kör 

egyetlen egészségmegőrzésre és gyógyulásra adható eleme. 

 Lehetőség nyílik a munkavállalók összegben és szolgáltatási 

körben differenciált motiválására. 

 Költséghatékony: a munkáltatói célzott támogatás a bérnél 

kedvezőbb feltételekkel, 40,71%-os adóteher mellett adható. 

 A patikakártya egyéni használatában nincs változás, a támogató 

céget teljes mértékben tehermentesíti a Patika és az Új Pillér 

ügyfélszolgálata. 

 A patikakártya SZJA-kedvezménnyel egyénileg is feltölthető a 

megszokott módon, a befizetés a pénztár teljes szolgáltatási 

portfóliójára költhető. 

 



Céges patikakártya 2019-ben is: adómegtakarítás és 

változatlanul kevés adminisztrációs teher 

 

 

 Akár évi egy utalással adható! 

 

További információ és áttérés az új szerződésre: 

E-mail: munkaltato@patikapenztar.hu 

Telefon: +36 1 210 9770 


