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CAFETÉRIA RENDSZER 2018. 
A béren kívüli juttatások rendszerének 

változása 

Előadóink: 
 

 
Dr. Andrási Jánosné 
adószakértő 
 
Kardos György 
ügyvezető igazgató 
Bonus-Cafetéria Kft. 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. november 21. kedd 
10.00 -15.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 

 

Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
 
Részvételi díj: 
 

24 700Ft + áfa / fő  
Ebéd igényelhető: 3 200 Ft +áfa/ fő 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 

 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre. 
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk. 

  

Ajánló: 

A jó cafetéria rendszer 2018-ban is alkalmas a munkavállalók 
motiválására. HR-esek, bérszámfejtők és könyvelők számára 
ajánljuk konferenciánkat, ahol minden fontos jogszabályi 
változásról, a jövő évi cafetéria lehetőségről tájékoztatjuk 
résztvevőinket. Várjuk Önöket tisztelettel! 
 

Témakörök: 

A cafeteria és a személyi jövedelemadó kapcsolata ▪ Milyen 
juttatások szerepelhetnek a cafeteriában ▪ Béren kívüli juttatások 
▪ Pénzbeli juttatás ▪ Béren kívülinek nem minősülő, egyes 
meghatározott juttatások ▪ Kifizetőt terhelő adó mellet 
adhatóként nem nevesített juttatások ▪ Adómentes lehetőségek ▪ 
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás ▪ Munkáltatói lakáscélú 
kölcsön ▪ Egyéb, a cafeteriában jellemzően nem szereplő 
juttatások ▪ Hivatali, üzleti úthoz adott juttatás ▪ 
Reprezentációnak nem minősülő eseményeken, rendezvényeken 
nyújtott szolgáltatások ▪ Az adó alapja, bevallása ▪ A Cafeteria 
rendszer lehetséges forrásai ▪ Hatékony tervezés, optimális keret 
és választéklista kialakítása ▪ Nyilatkoztatás, komplex 
működtetés megfelelő informatika háttérrel ▪ Kedvezőbb 
feltételekkel adható jövőre az albérlet támogatás ▪ Változik az 
életbiztosítások adózása, 2018-tól csak cafeteria rendszerben 
adható ▪ Módosulnak a bér és a juttatások terhei ▪ Konzultáció 
 

JELENTKEZÉS         „Cafetéria rendszer 2018.”       2017.11.21. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  
 

Cégnév:  .........................................................................................

 

Cím:   ..........................................................................................

 

Jelentkező neve:   ............................................................................

 

Beosztás:  ................................  E-mail:  ..........................................

 

Telefon:  ...............................  Fax:  ..............................................
 
 

Kérek ebédet:    �                              Vegetáriánus menüt kérek: �                    
 
 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ......................................... 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az 
előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. 
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 
 
Kelt: 2017……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


