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Tisztelt Elnök Úr! 

 

 

Az aláíró szakszervezetek nagyra értékelik a szociális párbeszéd minden formáját, elvünk az, hogy a 

szakszervezeti tagságunk érdekeit tárgyalásos úton képviseljük. 

Erre tekintettel kérjük most is Elnök Úr segítségét! 

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma és az Országos Közszolgálati 

Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldalát alkotó szakszervezeti konföderációk több alkalommal is 

egységesen hívták fel a kormányzat és a közvélemény figyelmét a 2019. évi központi költségvetési 

törvény, valamint az adótörvények munkavállalókra nézve hátrányos módosítására. 

 

A cafetéria rendszer három eleme közül jövőre az adómentes juttatások csaknem teljes körűen 

megszűnnek, a kedvezményes béren kívüli juttatások kategóriában a készpénz juttatás eltörlésével csak 

a SZÉP kártya marad évi 450 ezer forintos összeghatárig, míg az egyes meghatározott juttatások szintén  

nagyrészt megszűnnek, vagy bérként adóznak tovább. 

 

A szakszervezeti konföderációk egyetértenek abban, hogy a béren kívüli juttatások rendszerét szűkítő 

elfogadott törvények jelentős érdeksérelemmel és nettó jövedelemcsökkenéssel járnak a munkavállalók 

számára, a többéves bérmegállapodás által elért eredményeket gyengítik, ugyanakkor a központi 

költségvetésben számottevő bevételt nem eredményeznek. 

  

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Az Ön által vezetett Magyar Nemzeti Bank közgazdászai a Költségvetési jelentés címet viselő 

dokumentumban szintén azt állapították meg, hogy „csökkenhet a foglalkoztatottak nettó jövedelme a 

béren kívüli juttatások szabályainak változása okán jövőre”, továbbá, hogy „A béren kívüli juttatások 

rendszerének átfogó átalakítása összességében közel semleges hatást gyakorolhat a költségvetésre”. Az 

MNB közgazdászai azzal a feltételezéssel számoltak, hogy az adómentes vagy kedvezményesen adózó 

cafetériaelemek megszűnnek, s a béren kívüli juttatások így negyedével mérséklődnek. Azt gondolják 

továbbá, hogy a megszűnő juttatásoknak a kilencven százalékát a munkaadók beépítik a bérbe. 

Ebben az esetben az addig biztosított cafetéria egy része után az általános szabályok szerint kell adózni. 

Emiatt nagyjából kétmillió ember nettó jövedelme lehet kevesebb, miközben Önök szerint is ez a 

költségvetés egyenlegét érdemben nem befolyásolja. 

  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/adozas/szinte-az-osszes-cafeteria-megszunik-jovore.289406.html


 

Tisztelt Elnök Úr! 

A béren kívüli juttatások kiemelten fontos gazdaság- és társadalompolitikai célok megvalósulását 

segítik, így a munkaerő mobilitását, a családok támogatását, illetve az öngondoskodás különböző 

formáit. Ezek megszüntetése a munkaerő megtartása, az élet- és munkakörülmények javítása, az 

egészségmegőrzés és a hosszú távú öngondoskodás ellen hat. 

A szakszervezeti konföderációk ezért határozottan kiállnak a fenti körbe tartozó béren kívüli juttatások 

megőrzése mellett, és az őszi nemzeti szintű bértárgyalások keretei között a téma napirendre vételét 

kezdeményezik a Versenyszféra és a Kormány Állandó Fóruma Monitoring Bizottsága, valamint az 

Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács plenáris ülésén és javasolják egy újabb több évre szóló 

bérekről és jövedelmekről szóló megállapodás részeként rögzíteni az új kondíciók szerint a kormány, a 

munkáltatók és a szakszervezetek között. 

Tisztelt Elnök Úr! 

Az előzőekben kifejtettekre tekintettel abban kérjük segítségét, hogy saját eszközeivel segítse elő a 

szakszervezeti konföderációk törekvéseinek teljesülését a béren kívüli juttatások vonatkozásában!  

 

Azért voltunk kénytelenek 2018. november 06. napján 15.00 - 17.00 óráig a demonstrációt meghirdetni, 

mert a szakszervezeti észrevételeink és kezdeményezéseink eddig érdemi eredményt nem hoztak és fel 

kívánjuk hívni arra is a figyelmet, hogy a szociális partnerek észrevételeinek figyelmen kívül hagyásával 

meghozott 2019. évi központi költségvetési törvény, valamint az adótörvények - az MNB véleményére 

is figyelemmel - az általunk képviselt szakszervezeti tagságnak nettó jövedelemcsökkenést jelentenek!  

 

 

 

Budapest, 2018. november 06. 
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