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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 

151. §-a rendelkezik a kormánytisztviselők cafetéria-juttatásáról, melyet a Dombóvári 

Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, illetőleg a Közszolgálati Szabályzat 

alapján munkavállalói, valamint a Kttv. 225/L. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri 

foglalkoztatási jogviszonyra is alkalmazni kell.  

 

A Kttv. 151. § (1) bekezdése alapján a munkavállaló cafetéria-juttatásként – választása 

szerint – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: 

Szja. tv.) 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott 

mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult.  

A cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.  

 

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. 

§ (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-

juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében 

az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében 

meghatározott – juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2023. évben 

nem haladhatja meg a nettó 400.000,-Ft-ot. 

A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a 

juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A cafetéria-keretet 

15% személyi jövedelemadó és 13% szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

terheli.  

 

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 

76/2018. (IV.20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 594/2022. (XII.28.) Korm. 

rendelet alapján a SZÉP-kártya egyes alszámlái 2023. január 9. napjával megszűntek. A 

már meglévő szerződések esetén a munkáltató várhatóan a korábbi szálláshely alszámlát 

használhatja feltöltésre. A rendelkezés felülírta az egyes alszámlákra vonatkozó 

keretösszegeket is, így egységesen a rekreációs keretösszeget éves szinten – több 

foglalkoztatótól kapott összegek együttes értékeként – 450.000,-Ft-ban határozta meg. 

Az ezt meghaladóan adott SZÉP-kártya juttatás egyes meghatározott juttatásként adózik 

az érték 1,18 szorosa után. 

 

Új szabályozás az is, hogy a 2022. október 15. napjáig a számlákra feltöltött összegeket 

2023. május 31. napjáig használhatják fel a kártyabirtokosok költségek levonása nélkül. 

Ezt követően díjat számít fel a szolgáltató, melynek mértéke a fel nem használt egyenleg 

15%-a (legalább 100,-Ft). 2022. október 15. után a feltöltést követő 365 napon belül fel 

nem használt összegekre szintén egyszeri 15%-os díjat számít fel a szolgáltató.  

 

A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról 

szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint a cafetéria-juttatás 

éves összegét – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hivatali szervezet vezetője 

a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg tárgyév február 15-éig. A 

foglalkoztatottak március 1-jéig nyilatkozhatnak, hogy a keretösszegen belül milyen 

juttatásokra tartanak igényt.  
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A Kormányrendelet meghatározza azt is, hogy az éves keretösszeget ezer forintra 

kerekítve kell megállapítani, kivéve, ha a keretösszeg megfelel a Kttv-ben 

meghatározott legalacsonyabb, illetve a költségvetési törvényben meghatározott 

legmagasabb összegnek. A hivatali szervezet vezetője a szervezet személyi 

állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapíthat meg valamely szempont 

alapján eltérő mértékű keretösszeget, illetve eltérő választható juttatásokat. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy Dombóvár Város Polgármestere, illetőleg a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói cafetéria-juttatásának éves 

keretösszegére bruttó 300.000,-Ft/fő/év összegben biztosítson fedezetet a Tisztelt 

Képviselő-testület.  

 

Javaslom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester cafetéria-

juttatására is a Hivatal Közszolgálati Szabályzatában megállapítandó eljárási rend 

vonatkozzon.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását! 

 

Határozati javaslat 

Dombóvár Város Polgármestere és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

dolgozói 2023. évi cafetéria-juttatásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér Szilárd főállású 

polgármester, valamint a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói 

cafetéria-juttatásának 2023. évi bruttó keretösszegét 300.000 Ft/fő/év keretösszegben 

határozza meg, mely fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó közterhek 

megfizetésére is. A cafetéria-juttatás részletes szabályait – a főállású polgármester 

vonatkozásában is – a Hivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. 

 

Határidő: 2023. március 1. – a dolgozók értesítésére és nyilatkoztatására 

Felelős: Jegyző 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

Dr. Szabó Péter  

jegyző 


