
 

 

 

IZYS Pénztár támogatás választható cafeteria rendszerbe illesztése 

 

 

A támogatói szerződés megkötésekor az alábbi pontot kell választani: 

 

 

Dolgozók tájékoztatása: 

A választható béren kívüli juttatások rendszerében a dolgozók cafeteria elem választásakor tisztában kell lenniük azzal, hogy a választásuk az egyesek elemek 

eltérő adózása miatt hatással van az általuk kapott összegre. 

Cafeteria rendszeren belül két megközelítés létezik (bruttó keret, nettó keret), annak függvényében, hogy adóval növelt vagy adóval csökkentett keretet 

kapnak a dolgozók. Bármelyiket is választja a munkáltató, akkor is fix összeg lesz, amit kifizet, függetlenül attól, hogy mit választ a dolgozó. 

Az alábbi táblákban a dolgozók a narancs színnel jelölt cellákba írhatják be, hogy milyen elemre, mekkora összeget kérnek. 

  



Nettó modell 

 

Nettó modell esetén a maximum kifizetett összeg, mindig a meghatározott keret + 40,71%, akármilyen elemet is válasszon a dolgozó. 

 

Példa: 400.000 Ft nettó keretnél 562.840 Ft-ba fog kerülni egy dolgozó függetlenül attól, hogy milyen elemeket választ.  

A különbség annyi lesz, hogy IZYS támogatásként 562.840 Ft kerül a számlájára, mert a munkáltató nem fizet adót, míg Erzsébet utalvány esetén 400.000 Ft 

kap a dolgozó, a munkáltató pedig fizet 162.840 Ft adót. 

                                                                  400 000 Ft 

                                                                       4 612 Ft 

Szorzó Választható elem Leírása Megjegyzés

Cafeteria 

keretből igényelt 

összeg

Utalandó összeg Fizetendő adó

1 IZYS Pénztár - Hozzájárulás
Az önsegélyező pénztárból lehet lakáshitelt, 

gyerekruhát, egyetemi tandíjat fizetni…

A teljes adót a munkáltató fizeti meg, ezért adókedvezmény 

a hozzájárulás után nem  vehető igénybe. Amíg nem 

használja fel a dolgozó kamatozik

                      -   Ft                       -   Ft                       -   Ft 

1,41 IZYS Pénztár - Támogatás
Az önsegélyező pénztárból lehet lakáshitelt, 

gyerekruhát, egyetemi tandíjat fizetni…

41% magasabb összeget igényelhető a hozzájárulásnál, 

azonban adófizetési kötelezettség a dolgozónál keletkezik, 

de annak mértéke mindössze 28,98%! Az adóval szemben 

még 20% adókedvezmény is érvényesíthető, így a 

költségvetésben marad 8,98%, kamatozik, nincs lejárata.

           100 000 Ft            140 710 Ft                       -   Ft 

1,05 Készpénzes cafeteria
A dolgozó készpénzzel, a munkabérével utalással 

egyidőben kérheti.

Teljes adót a munkáltató fizeti, nem kamatozik, 

adókedvezmény nem jár, havonta max. 8.333 forint
              95 388 Ft            100 000 Ft              34 220 Ft 

1,05 SZÉP kártya
Több zseb közül lehet választani. Van étkezés, 

szállás, szabadidő

Teljes adót a munkáltató fizeti, nem kamatozik, 

adókedvezmény nem jár. Van lejárata az ide tett összegnek, 

határidő után elvész. Maximum éves 450.000 forintig 

kedvező adózású.

                      -   Ft                       -   Ft                       -   Ft 

1 Erzsébet utalvány
Boltban levásárolható, ajándék utalványként 

kérve bármely üzletben (pl. Media Markt)

Teljes adót a munkáltató fizeti, nem kamatozik, 

adókedvezmény nem jár.
           100 000 Ft            100 000 Ft              40 710 Ft 

1,41 Lakáshitel támogatás
Lakásvásárlásra vagy hiteltörlesztésre 

használható (akár előtörlesztésre is)

Adómentes, max. 5.000.000 Ft adható 5 évente, a lakás ár 

30%-id, szociális lakás méretnek meg kell felelni (szobák 

száma, együttköltözők száma), további adókedvezmény nem 

vehető igénybe.

           100 000 Ft            140 710 Ft                       -   Ft 

1,41 Kultúra
Színház, koncert, egyéb belépőjegyek 

vásárlására adható

Adómentes, ha utalvány formában történik, akkor lejárata 

van, nem kamatozik, adókedvezmény nem vehető igénybe.
                      -   Ft                       -   Ft                       -   Ft 

Cafeteria keret:

Felhasználatlan keret



Bruttó modell 

 

Bruttó modell esetén a maximum kifizetett összeg mindig a meghatározott keret, akármilyen elemet is válasszon a dolgozó. 

 

Példa: 400.000 Ft bruttó keretnél 400.000 Ft-ba fog kerülni egy dolgozó függetlenül attól, hogy milyen elemeket választ.  

A különbség annyi lesz, hogy IZYS támogatásként vagy lakáshitelként 400.000 Ft kerül a számlájára, mert a munkáltató nem fizet adót, míg SZÉP kártya 

esetén 298.018 Ft kap a dolgozó, a munkáltató pedig fizet 101.982 Ft adót. 

                                                                  400 000 Ft 

                                                                              -   Ft 

Szorzó Választható elem Leírása Megjegyzés

Cafeteria 

keretből igényelt 

összeg

Utalandó összeg Fizetendő adó

1,41 IZYS Pénztár - Hozzájárulás
Az önsegélyező pénztárból lehet lakáshitelt, 

gyerekruhát, egyetemi tandíjat fizetni…

A teljes adót a munkáltató fizeti meg, ezért adókedvezmény 

a hozzájárulás után nem  vehető igénybe. Amíg nem 

használja fel a dolgozó kamatozik

                      -   Ft                       -   Ft                       -   Ft 

1,00 IZYS Pénztár - Támogatás
Az önsegélyező pénztárból lehet lakáshitelt, 

gyerekruhát, egyetemi tandíjat fizetni…

41% magasabb összeget igényelhető a hozzájárulásnál, 

azonban adófizetési kötelezettség a dolgozónál keletkezik, 

de annak mértéke mindössze 28,98%! Az adóval szemben 

még 20% adókedvezmény is érvényesíthető, így a 

költségvetésben marad 8,98%, kamatozik, nincs lejárata.

           100 000 Ft            100 000 Ft                       -   Ft 

1,34 Készpénzes cafeteria
A dolgozó készpénzzel, a munkabérével utalással 

egyidőben kérheti.

Teljes adót a munkáltató fizeti, nem kamatozik, 

adókedvezmény nem jár, havonta max. 8.333 forint
           134 220 Ft            100 000 Ft              34 220 Ft 

1,34 SZÉP kártya
Több zseb közül lehet választani. Van étkezés, 

szállás, szabadidő

Teljes adót a munkáltató fizeti, nem kamatozik, 

adókedvezmény nem jár. Van lejárata az ide tett összegnek, 

határidő után elvész. Maximum éves 450.000 forintig 

kedvező adózású.

              65 780 Ft               49 009 Ft              16 771 Ft 

1,41 Erzsébet utalvány
Boltban levásárolható, ajándék utalványként 

kérve bármely üzletben (pl. Media Markt)

Teljes adót a munkáltató fizeti, nem kamatozik, 

adókedvezmény nem jár.
              50 000 Ft               35 534 Ft              14 466 Ft 

1,00 Lakáshitel támogatás
Lakásvásárlásra vagy hiteltörlesztésre 

használható (akár előtörlesztésre is)

Adómentes, max. 5.000.000 Ft adható 5 évente, a lakás ár 

30%-id, szociális lakás méretnek meg kell felelni (szobák 

száma, együttköltözők száma), további adókedvezmény nem 

vehető igénybe.

              50 000 Ft               50 000 Ft                       -   Ft 

1,00 Kultúra
Színház, koncert, egyéb belépőjegyek 

vásárlására adható

Adómentes, ha utalvány formában történik, akkor lejárata 

van, nem kamatozik, adókedvezmény nem vehető igénybe.
                      -   Ft                       -   Ft                       -   Ft 

Cafeteria keret:

Felhasználatlan keret BRUTTÓ MODELL


