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Cafeteria, avagy a választható béren kívüli  
juttatások rendszere 

A cafeteria eredetileg önkiszolgáló éttermet jelent, de a humánerő-
forrás-szakemberek a dolgozók számára választható béren felüli jut-
tatásokat nevezik így. Költség-, illetve adómegtakarítás és a dolgo-
zók motivációja – ez az a két szempont, amiért érdemes bevezetni 
egy vállalatnál az úgynevezett cafeteriát, azaz a béren kívüli juttatá-
soknak e sajátos rendszerét. Magyarországon egyelőre csak a na-
gyobb cégek ismerik, miközben a kisebbek is számos elemét alkal-
mazzák, igaz, nem tudatosan. Pedig náluk ugyancsak számos 
előnnyel járna, ha dolgozóik pontosan látnák, hogy a munkabérükön 
és a konkrét kifizetéseken túl mennyit költ rájuk a munkaadójuk. 
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érdekképviselet; munkavállaló; munkáltató; 
humánerőforrás-gazdálkodás. 

Nem mindegy mit kérünk a cafeteriából 

Egyre több cég vezetősége lát fantáziát abban, hogy béren kívüli al-
ternatív juttatásokkal fejezze ki dolgozói megbecsülését. Ezek az „ext-
rák” költséghatékony módon növelik a munkatársak cég iránti elkötele-
zettségét, a munkáltató számára pedig versenyelőnyt biztosítanak a 
munkaerőpiacon. A cafeteria típusú juttatási rendszer azt jelenti, hogy 
egy meghatározott összeget a munkavállaló saját belátása szerint költ-
het el, azaz maga dönthet arról, hogy keretét mire használja fel. 

Mit is jelent a választható béren kívüli juttatási rendszer, és hogy is 
függ össze a bér jellegű kifizetésekkel? 

Egy munkavállaló jövedelme (nem a bére!) alapvetően három té-
nyezőből áll össze: 

– Az első az alapbér, amely egy kidolgozott és működő munkaköri 
kategóriarendszer esetében leginkább a munkakörhöz kötődik. Az 
alapbér kiegészítéseként ide sorolhatjuk az állandó pótlékokat is, 
mint például a megszakítás nélküli (lánykori nevén folytonos) 

 



munkarendbe sorolt munkakörök plusz kifizetését, pl. a szenny-
víztelep miatti munkahelyi pótlékot. 

– A második, ami a köztudatban teljesítménybér, de igazából ide 
tartozik az alapbéren kívül valamennyi bérjellegű kifizetés. Ez ál-
talában egyéni vagy csoportos teljesítményhez kapcsolódik, 
amelynek elbírálásában a vezetőnek is szerepe van. 

– A harmadik csoport a nem bérjellegű, vagy hivatalosan a béren 
kívüli juttatások, amelyek alapvetően a munkavállalói státuszhoz 
kötődnek. Gondoljon mindenki a nyugdíjpénztári befizetésre, az 
étkezési hozzájárulásra vagy a beiskolázási támogatásra. Nos, itt 
már csak egy kérdés maradt: mi legyen a béren kívüli juttatások 
elosztási elve… 

A Cafeteria rendszer lényege 

Cafeteria egy olyan – választható elemekből összeállított – juttatási 
csomag, amelyből egy adott dolgozó a számára meghatározott keret 
erejéig, igényei szerint – mint a Kávéházban – szabadon válogathat. 
Számos olyan elemet tartalmaz, amelyek a bruttó fizetéssel összehason-
lítva sokkal kedvezőbb feltételekkel vehetők igénybe, így saját céljaik ki-
elégítésére szabadon felhasználhatók, és ráadásul a kedvezőbb feltéte-
lek miatt nagyobb nettó nyereség érhető el. A kedvező feltételekkel ad-
ható juttatásokból álló csomag – éppen e feltételek miatt – a munkáltató 
számára is jelentős megtakarítást realizál, és hatékony eszköze a moti-
válásnak, a versenyképesség megtartásának vagy a különböző bérrend-
szerek összehangolásának. 

A választható elemek között megtalálhatóak többek között 
– hideg, meleg étkezési jegyek, 
– ruházati utalvány, 
– kulturális felhasználás, 
– üdülési csekk, 
– beiskolázási támogatás, 
– egészségügyi pénztár, 
– üzleti célú szakkönyvek, folyóiratok. 

A Cafeteria – a dolgozói oldalról: igazságos  
és érdekes 

– „Nagyon igazságosnak érzem a Cafeteria rendszert, mert eddig 
egyenlőtlen volt az elosztás. Ezúttal már mindenki egyformán részesül a 

 



juttatásokból, ráadásul maga választhatja meg, hogy mire költi. Szeren-
csére igen széles skálán mozognak a választható termékek.” 

– „Én legtöbbet az eü. pénztárra tettem, ugyanis ez egy kisebb 
„Cafeteria a Cafeteriában”. Egyrészt kedvező a szorzója, másrészt pedig 
választható a sportfelszerelésektől strandbérletig szinte minden, ami az 
egészségüggyel kapcsolatos.” 

– „Gondolkoztam még sokat a ruházaton is, de sajnos az 1,76-os 
szorzó elriasztott ettől.” 

– „Örültünk ennek a nagyszerű lehetőségnek, ugyanis hosszú idő 
után először tudunk elmenni nyaralni. Végre úgy érzem, hogy ember-
számba vesznek valahol.” 

– „Én két főbb dologra tettem több pénzt. Egyrészt az üdülési csekk-
re, mert így legalább biztosan elmegyünk valahová nyaralni, és nem költ-
jük el minden másra a pénzünket.” 

– „Régebbóta terveztem egy nagyszótár vásárlását, de mivel elég 
drága, mindig halogattam. Így a szótárt végre meg tudom venni.” 

– „Egyedüli negatívumként talán csak az információik hiányát tud-
nám felhozni, jobb lett volna, ha a tájékoztatás kicsit szélesebb körű.” 

A Cafeteria – a cégek HR-munkájában 

A munkavállalók a béren kívül a kollektív szerződés különböző pont-
jaiban rögzített egyéb juttatásokban is részesülnek. Ehhez a hagyomá-
nyos szociális- és jóléti juttatási rendszerhez – az étkezési hozzájárulá-
son kívül – nem pályázhatnak egyenlő eséllyel. A kérelmező sikere leg-
többször az elbírálástól és a kapcsolatoktól függ. Néhány véle-
mény/tapasztalat azon vállalatok HR-vezetőitől, ahol már bevezették a 
Cafeteria rendszert: 

– „Nagy volt a kommunikációs támogatottsága” 

– „A MÁV valamennyi munkavállalójára kiterjed a rendszer, azonos 
mértékben és azonos feltételek mellett választhatnak munkatársaink a 
felkínált juttatásokból. Vannak kivételek, ez azt jelenti, hogy akik jogi ál-
lományban vannak (pl.: gyesen, gyeden, sorkatonai állományban), azok-
ra nem terjed ki, vagyis csak az aktív munkavállalók tartoznak a 
Cafeteria rendszer hatálya alá.  

A munkatársak a rendszer bevezetését örömmel fogadták. A hozzá-
jutás szempontjából eltérő helyzetben vannak a különböző munkavállalói 
csoportok. Nyilván nem megy mindenki üdülni, de ugyanígy nem min-

 



denki veszi igénybe a támogatott gyermekintézményeket. Az emberek 
érzékelik, hogy ez egy számukra méltányosabb dolog, hiszen egyrészt 
mindenkinek azonos összegben áll rendelkezésére ez a juttatáscsomag, 
másrészt pedig az igényeiknek megfelelően választhatnak. Tehát nem 
kap juttatásokat, hanem szükségleteik szerint választhatnak azok közül.” 

 
(Kugler Flórián vezérigazgató-helyettes, MÁV Rt.) 

 

– „Felsorolják a lehetőségeket a következményeivel együtt” 

– „Az új rendszernek az a lényege, hogy mindenki azonos mérték-
ben juthat hozzá egy keretösszeghez olyan szolgáltatásokon keresztül, 
amit kiválaszt a kínálatból. Meghatározott, hogy a munkavállalóknak 
hány forint erejéig lesz lehetősége béren kívüli juttatást igénybe venni. 
Lesz olyan tétel is, amely után adót vagy járulékot kell fizetni. Tehát min-
den munkavállaló azonos kerettel rendelkezik, és nyilatkoznia kell, hogy 
abban az évben milyen célra akarja fordítani a pénzét. Ez egy komplett, 
szociális és jóléti célú rendszer kiépítését követeli meg. 

Arra törekszünk, hogy olyan tételeket alkossunk a béren kívüli jutta-
tási rendszerben, amely az adó- és társadalombiztosítási törvények alap-
ján kedvezményezettek. Felmérjük a szociális „csomagok” iránti igényt 
is. Reméljük, mindenki igazságosabbnak érzi majd a választható béren 
kívüli juttatások rendszerét.” 

 
(Apavári József MÁV Rt. kompenzációs főosztályvezető) 

– „Mindenki azonos összeget költhet el, 
a vezérigazgatótól a betanított munkásig” 

– „Elsősorban olyan elemekre próbáltunk Cafeteria rendszert építe-
ni, amelyek adómentesek, ezzel is növelve a dolgozóknak a nettó jöve-
delmét. Ilyenek vannak benne, mint az üdülési csekk, ami ötvenezer fo-
rint értékig, az étkezési utalvány, amelyből a meleg évi 48 ezer, a hideg 
24 ezer Ft-ig választható adómentesen. Üzleti jellegű könyv, folyóirat vá-
sárlását, kulturális célú felhasználást, de egészségpénztári tagságot is 
lehet ebből finanszírozni, vagy beiskolázási támogatást az iskoláskorú 
gyermekes szülők részére. Emellett meghagytunk egy olyan elemet is, 
ami nem adómentes, ez a ruházatvásárlás.  

 



A vezetés is nagyon pozitívan értékeli ezt a rendszert. Számos 
olyan dolog alól mentesül a vállalat vezetése, amelyek korábban nem 
kevés terhet jelentettek. Ilyen például az üdültetés és az ezekbe szóló 
jegyek igazságos elosztása. Azon sincsenek viták, hogy ki kaphat mun-
karuha jellegű hozzájárulást és ki nem.  

A Cafeteria rendszer kialakítása kapcsán megnőtt a számlás elszá-
molás, amit éppen a HR-területnek kell feldolgoznia. Ebben egy nagyon 
jó szoftver segít, amelyet hozzáillesztettünk a bérszámfejtési szoftve-
rünkhöz.” 

 

(Gáborné Sebesi Katalin humánpolitikai vezető, Legrand Kontavill Rt.) 
 

– „Felvilágosító munkával elértük, hogy  
a munkavállalók megismerték a juttatások valóságos ráfordítását” 

– „A keretösszeg évközi felhasználását adminisztráljuk, a munkavi-
szony évközi megszüntetése esetén a keretösszeg időarányos felhasz-
nálására adunk lehetőséget. A Cafeteria rendszerünk tartalmaz hagyo-
mányos elemeket, de sajátosságunk, hogy lehetőséget adunk bármely 
termék vásárlására, illetve szolgáltatás igénybevételére, amit a dolgozó-
nak készpénzfizetéses számlával kell elszámolnia. Azokat a juttatásokat 
ajánljuk elsősorban, amelyek adómentes vagy alacsonyabb adóvonzattal 
bírnak.  

A dolgozókat egyénileg nyilatkoztatjuk arról, hogy a Cafeteria rend-
szer vagy a kollektív szerződés által biztosított szabályoknak megfelelő-
en kívánják a szociális juttatásokat igénybe venni. Ma már a dolgozók 
szinte egyöntetűen a Cafeteria rendszert választják cégünknél. Azok a 
munkavállalók, akiknek a munkaviszonya határozott idejű, illetve a vá-
lasztás időpontjában még nem állnak munkaviszonyban velünk, azok ré-
szére hagyományos módon biztosítjuk a szociális juttatásokat.  

A Cafeteria rendszerről egyértelműen pozitív vélemény alakult ki a 
munkavállalók körében. A rendszer elég rugalmas ahhoz, hogy mindenki 
a maga igényeire való tekintettel használja fel a rendelkezésére álló ke-
retösszeget.  

A vezetés tapasztalata szintén pozitív, továbbra is elkötelezett a 
rendszer alkalmazása mellett. A humánpolitika részéről vállalt a rendszer 
működésével kapcsolatban felmerülő többletadminisztráció, ami a 
Cafeteria rendszer működésének velejárója.” 

(Dr. Lindner Sándor humánpolitikai igazgató, Pénzjegynyomda Rt.) 

 



– „Az érdekképviseletek nyilvánvalóan támogatták” 

– „Differenciálás a munkatársak között nincs, ezt a Kollektív Szerző-
désünkben szabályoztuk, vagyis mindenkire egyformán egy összeg ér-
vényes. Mi úgy gondolkodtunk, hogy ha bármilyen kedvezményes for-
mában tudunk a dolgozóinknak juttatást nyújtani, és ennek a konkrét tar-
talmáról ők dönthetnek szabadon (hiszen ők tudják, hogy számukra mi a 
kedvezőbb), akkor az nekünk jó. Az a helyes, ha a dolgozók által hatá-
rozható meg, hogy melyik területen akarják a pénzüket elkölteni. 

Ez egy nagyon jó rendszer, és mindig figyeljük azt, hogy az adott 
időszakban a jogszabályok mit tesznek kedvezményessé. A munkáltatói 
számítógép-juttatási rendszer, amely úgy tűnik, hogy új lehetőség lesz, 
ezt tehát feltehetőleg beépítjük.” 

 
(Rankasz Dezső emberierőforrás-igazgató, Alcoa Köfém Kft.) 

 

– „Felmértük a változás iránti igényt” 

– „Differenciálás a munkatársak között nincs. Csak a jogosultságot 
szabályoztuk, pl. határozott idejű munkaviszony, próbaidő, munkavi-
szony megszűnése, gyes, gyed, katonai szolgálat esetére. 

Olyan választási lehetőségeket ajánlunk a dolgozóinknak, amelyek 
adókulcsa és SZJA vonzata a legkedvezőbb. Ugyanakkor figyelembe 
vettük a szakszervezet ajánlásait is. Az „étlapon” szerepel étkezési, 
ajándék-, valamint ruházati utalvány, üdülési csekk, egyéni célú képzés, 
közigazgatási határon belüli és kívüli munkába járás, nyugdíjpénztári 
adomány, valamint sport- és kultúrautalvány, iskoláztatási támogatás 
utalvány. 

A vezetés is elégedett a jelenlegi helyzettel, hiszen a régi Kollektív 
Szerződésben bizonyos keret állt rendelkezésre juttatások biztosítása 
céljából, amelyből nem mindenki részesült egyenlő mértékben. Ez időn-
ként konfliktusok forrása is volt. A rendszer bevezetésével mindenki 
azonos összegből „gazdálkodik”, igényének megfelelően választ az „ét-
lap”-ról.” 

 
(Szombathelyi Klára humánpolitikai igazgató, Akzo Nobel Coatings Rt.) 

 

 



 

– „Gyorsan megértették, hogy ez jóval igazságosabb  
rendszer” 

– „Az érintettek véleménye a rendszerről teljesen pozitív.  
A vezetés tapasztalata is jó. Miután ez a rendszer fölállt, viszonylag 

egyszerűen működtethető, jól is kontrollálható. Ebben több olyan elem 
van, ami hatékony az adózás szempontjából is, így reálértéken nagyobb 
juttatás adható, mint hogyha ugyanakkora összeg bérben kerülne kifize-
tésre. 

Mindig kell rajta módosítani, mert változnak az adótörvények, és így 
az adóvonzatok, de továbbra is azokat az elemeket próbáljuk csökken-
teni, amelyek nagy adminisztrációs teherrel járnak.” 

 
(Váradi Béla humánerőforrás-igazgató, MOL Rt.) 
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