
 

Kérjük céges levélpapírra nyomtatni! 

 

 

 
2019. év: béren kívüli juttatások tervezett szerkezete, maximális mértéke bruttóban:  1.237eFt/év 
 
részletezve:  

 SZÉP Kártya  
 étkezési utalvány (Erzsébet utalvány)  
 önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás  
 iskolakezdési támogatás  
 egészségpénztári hozzájárulás  
 helyi BKV bérlet  
 sporteseményre szóló belépő, bérlet  

 
 

2016-18. év: béren kívüli juttatások tervezett szerkezete, maximális mértéke nettóban:  
- Személyi használatú gépjárművet igénybevevő munkavállaló: 939eFt/év  
- Személyi használatú gépjárművet igénybevevő nem vevő munkavállaló: 1.110eFt/év 

részletezve:  
 SZÉP Kártya  
 étkezési utalvány (Erzsébet utalvány)  
 önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás  
 iskolakezdési támogatás  
 egészségpénztári hozzájárulás  
 helyi BKV bérlet  
 sporteseményre szóló belépő, bérlet  

 
 
 

2014-15. év: béren kívüli juttatások tervezett szerkezete, maximális mértéke nettóban:  
- Személyi használatú gépjárművet igénybevevő munkavállaló: 929eFt/év  
- Személyi használatú gépjárművet igénybevevő nem vevő munkavállaló: 1.100eFt/év 

részletezve:  
 SZÉP Kártya  
 étkezési utalvány (Erzsébet utalvány)  
 önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás  
 iskolakezdési támogatás  
 egészségpénztári hozzájárulás  
 helyi BKV bérlet  
 sporteseményre szóló belépő, bérlet  

 
 
 

2013. év: béren kívüli juttatások tervezett szerkezete, maximális mértéke nettóban:   
- Személyi használatú gépjárművet igénybevevő munkavállaló: 684eFt/év  
- Személyi használatú gépjárművet igénybevevő nem vevő munkavállaló: 792eFt/év 

részletezve:  
 SZÉP Kártya  
 étkezési utalvány (Erzsébet utalvány)  
 önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás  
 iskolakezdési támogatás  



 

 egészségpénztári hozzájárulás  
 helyi BKV bérlet  
 sporteseményre szóló belépő, bérlet  
 betegbiztosítás (egészség biztosítás) 

 
 
 

2012. év: béren kívüli juttatások tervezett szerkezete, maximális mértéke nettóban: ·  
- Személyi használatú gépjárművet igénybevevő munkavállaló: 709eFt/év ·  
- Személyi használatú gépjárművet igénybevevő nem vevő munkavállaló: 816eFt/év 

részletezve:  
 SZÉP Kártya  
 étkezési jegy (Erzsébet-utalvány)  
 önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás  
 iskolakezdési támogatás  
 egészségpénztári hozzájárulás  
 helyi BKV bérlet  

 
 
 

2011. év: béren kívüli juttatások tervezett szerkezete, maximális mértéke nettóban:  
- Személyi használatú gépjárművet igénybevevő munkavállaló: 857eFt/év 
- Személyi használatú gépjárművet igénybevevő nem vevő munkavállaló: 965eFt/év 

részletezve:  
 étkezési jegy  
 önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, üdülési csekk, iskolakezdési támogatás  
 internet  
 egészségpénztári hozzájárulás  
 helyi BKV bérlet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


