
Pénztári megoldások 
a jelen kihívásaira

Veszélyhelyzetben is adódik számos hasznos megoldás! 

Bértámogatás másként!

Menedzser Praxis konferencia | 2020. október 1. | Danczák Balázs 



Tartalom

1

2

3

4

5

Juttatások & adózásuk 2020.

Adóváltozások 2020. július 1-től

Pénztárak: egészség, nyugdíj, célzott szolgáltatás

Egyszerű ügyintézés és kedvezmények

Amiben a Pénztárak segítenek

6 Összegzés, elérhetőségek



Adókörnyezet & járulékok
Pénztári juttatás: lehet kedvezőbb a bérnél



Összevont járulékok 2020.07.01-től

EGYSÉGES JÁRULÉK

2020. július 1-től 18,5%
TB járulék

A Munkavállalói oldalon a nyugdíjjárulék (10%), a

munkaerő-piaci járulék (1,5%), a természetbeni- és

a pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3% + 4%)

olvad össze az egységes Társadalombiztosítási

járulékba.

Mértéke 18,5% (változatlan).

10% 18,5%1,5% 7%



Juttatások adózása 2020.július 1-től

* A 20%-os adókedvezmény figyelembevételével!

A SZOCHO 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent!

Adó- és járulékteher a nettó jövedelemre vetítve

*



Adóterhek & adható érték

Bér

17%

Munkavállalói 

teher:

33,5%

Nettó juttatás: 

66,5%

Adókedvezmény:

-

Munkáltatói 

hozzájárulás, adomány

17%

Munkavállalói 

teher:

33,5%

Nettó juttatás: 

66,5%

Adókedvezmény:

20%

Pénztári célzott 

szolgáltatás

35,99%

Munkavállalói 

teher:

0%

Nettó juttatás: 

100%

Adókedvezmény:

-

Béren kívüli 

juttatások

30,5%

Munkavállalói 

teher:

0%

Nettó juttatás: 

100%

Adókedvezmény:

-

Munkáltatói 

adóteher

2020. július 1-től a 2%-al csökkenő járulékkulcs mellett



Nyugdíjas munkavállalók 

Pénztári juttatásai

A Munkáltató a nyugdíjas munkavállalói részére is 

biztosíthat pénztári juttatásokat!

Kizárólag munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas részére 

adható (Öpt. előírás) juttatási formák:

• Munkáltatói hozzájárulás

• Támogatói adomány

Előny: Mindkét juttatási forma után csak 15% szja-t fizet a 

dolgozó, de +20% szja adókedvezmény visszaigényelhető.

Bármilyen foglalkoztatási jogviszony mellett adható juttatás:

• Célzott szolgáltatás

Előny: adómentes juttatási forma a dolgozók oldalán!



Nyugdíjas munkavállalók Pénztári juttatásai

Bér

17%

Munkavállalói 

teher:

15% Szja

Nettó juttatás: 

85%

Adókedvezmény:

-

Munkáltatói 

hozzájárulás, adomány

17%

Munkavállalói 

teher:

15% Szja

Nettó juttatás: 

85%

Adókedvezmény:

+20%

Pénztári célzott 

szolgáltatás

35,99%

Munkavállalói 

teher:

0%

Nettó juttatás: 

100%

Adókedvezmény:

-

Munkáltatói 

adóteher

Nyugdíjasoknak biztosított juttatások adózása:

Szja

Visszaigényelhető!



Öngondoskodás állami támogatással

20%
Szja adókedvezmény

maximum 150.000Ft / év

A pénztári munkáltatói hozzájárulás 

és az adomány juttatás:

✔Az állami  öregségi  nyugdíj   és   a 

táppénz  számításnál  is  figyelembe 

vett  jövedelemnek  számít!

✔A 20% adókedvezmény utánuk is 

igénybe vehető, hasonlóan az egyéni 

befizetésekhez! 



Az MKB Pénztárakról
Öngondoskodás szinte minden élethelyzetre!



✔Ismert és közkedvelt juttatások a 

Munkáltatók és Munkavállalók körében.

✔Sikeres munkaerő megtartási, motiválási  és 

toborzási eszközök.

✔Magasabb motivációs értékkel bírnak a kis

összegű bérjuttatáshoz képest.

Amiben az MKB Pénztárak segítenek

✔Több mint 20 éves szakmai tapasztalat.

✔Stabil, biztos háttér és működési tartalék!

✔Átlátható működési költségek, rejtett kiadások 

nélkül.



80.500 pénztártag

~7.000 munkáltató

135,8 milliárd 

forintos vagyon

206.000 pénztártag

~8.000 munkáltató

~16.000

Szolgáltató partner

~9.100

Kártya elfogadóhely

~14.5 milliárd

forintos vagyon

Szabad portfólió

választás

25 éves működés



Egészség? Nyugdíj?
Amiben az MKB Pénztárak segítenek!



Nyugdíjpénztári előnyök

4 opció, egyéni kockázat vállalás szerint

Szabad portfólió választás

Impresszív eredmények

Kamatadómentes hozamok

Adó és illetékmentesen örökölhető

Örökölhető

Elmúlt 15 évben szinte minden esetben 

inflációs ráta feletti hozamok

Biztonságos megtakarítás

TKM 0,4-1,9% között

Alacsony költségek



MKB Nyugdíjpénztár

hozamadatok

Portfólió

MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ág
Nettó hozamráta 2019. 12. 31. 

fordulónapi piaci érték
(eFt)

2019. 12. 31. 
fordulónapi piaci 
érték megoszlás

(%)

Éves 10 éves 15 éves

2019. 2010. - 2019. 2005. - 2019.

Kiszámítható 0,66 3,16 3,89 2 683 523,7 Ft 2,0%

Klasszikus 2,23 4,34 4,68 6 669 842,5 Ft 4,9%

Kiegyensúlyozott 8,73 7,09 6,52 120 601 498,4 Ft 88,9%

Növekedési 12,64 7,23 6,61 5 645 123,8 Ft 4,2%

Időszakos inflációs 
ráta

3,40% 2,47% 3,36% 135 599 988,4 Ft 100,0%

Forrás: MKB Nyugdíjpénztár, 2019. évi üzleti jelentés



1 2 3

Szabad 

felhasználású,

az egyéni számla 

egyenlegének 30%-ig

Tagi kölcsön

Az egyéni számla 

egyenlegének 

legfeljebb 

50%-a banki 

hitelfedezetként 

felajánlható

Tagi lekötés

10 éves tagság 

után a hozam 

3 évente egyszer 

adómentesen 

felvehető

Hozamok

+ számos 

szolgáltatás a 

nyugdíjkorhatár 

elérése után!

✔ Hozamkifizetés,

✔ Egyösszegű 

szolgáltatás

✔ Járadék szolgáltatás

✔ Részösszeg és 

részjáradék kifizetés

✔ Vegyes szolgáltatás

Felhalmozási időszakban is többféle módon 

hozzáférhető nyugdíjpénztári szolgáltatások



A járvány miatt kialakult válsághelyzet is bizonyítja a jövőre való 

elő-tartalékolás fontosságát!

A Munkáltató célirányos nyugdíjcélú juttatásokkal is 

biztosíthatja a Munkavállalói hosszú távú anyagi stabilitásának 

megőrzését!

Adomány: akár differenciáltan, további 20% adókedvezmény

mellett!

Tagi kölcsön

• Továbbra is fel lehet venni!

• A Magyar Kormány által kiadott moratórium a meglévő tagi 

kölcsönökre vonatkozik, ahol a törlesztés 2020. december 

31-ig kamatmentesen szünetel.

• Egyéni döntés alapján változatlanul törleszthető!

Pénztári segítség

a veszélyhelyzet után is



Eü szolgáltatások, menedzser, mozgás-

szervi, szív- és érrendszeri, 

Gasztroentrológia szűrések, stb…

Magánorvos & szűrések
01

02

03

Gyógymatrac, gyógycipő, masszírozó 

eszközök, légtisztító, víztisztító/szűrő, 

párásítók, infralámpa, vércukor &  kolesz-

terintesztek, lázmérők, inhalátor

Gyógyászati Segédeszközök

Szemüveg, napszemüveg, 

kontaktlencse és ezek ápolószerei, 

hallókészülék

Látás- és hallásjavító eszközök

Egészségpénztári 

szolgáltatási körök



Csecsemő- és babaápolási cikkek, 

tápszerek

Gyerekgondozás
04

05

06

04

Gyógyszerek, gyógyhatású készítmények 

(OGYÉI engedéllyel)

Gyógyszerek

Gluténmentes élelmiszerek, kieső jövede-

lem (táppénz) kiegészítése, szenvedély-

betegségekről leszoktatás, otthoni 

gondozás…

…és még számtalan hasznos elem

Egészségpénztári 

szolgáltatási körök



Egészségpénztár a mindennapokban

ÁRUHÁZAKBAN ÉS WEBSHOPOKBAN IS MEGVÁSÁROLHATÓ

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TERMÉKEK: 

BABAÁPOLÁS, GYERMEKGONDOZÁS 

Pelenka, törlőkendő, tápszer, cumi, cumisüveg, babaolaj, babaőr, légzésfigyelő,

csecsemőmérleg, mellszívó, tejszaporító tea, stb…

GLUTÉNMENTES ÉLELMISZEREK 

Gluténmentes pékárú, sütemény, édesség, keksz, hús- és hentesárú, felvágott magvak,

müzli,liszt, rizs, tészta, stb…

Kizárólag a gluténmentes jelzővel ellátott élelmiszer számolható el.

SZEMÉLYES HIGIÉNIÁS TERMÉKEK 

Tampon, egészségügyi- és intim/tisztasági betét, intim törlőkendő, intim mosakodó,

intim zuhany- és tabletta, óvszer, pesszárium, terhességi teszt.

EGÉSZSÉGES OTTHON ÉS KÖRNYEZET

Gyógymatracok, gyógy ágyneműk, víztisztítók, légtisztítók, ultrahangos párásítók, 

gyógylábbelik, Ruházati termékek: gyógy talpbetét, kompressziós harisnya-, zokni és 

egyéb öltözetek, gyógymelltartó, gyógycipő. 

HÉTKÖZNAPI EGÉSZSÉGHEZ NÉLKÜLÖZHETETLEN TERMÉKEK 

Sebtapasz, kötszer, lázmérő, vércukorszintmérőés tesztcsík, vérnyomásmérő.

Gyógyvíz minősítésű víz bármely magyarországi üzletben megvásárolható. Az OGYÉI

engedéllyel rendelkező gyógyteák adómentesen elszámolhatóak.



Fontos változás:

2020. július 1-től a szolgáltatóknak a pénztári elszámolásra benyújtott

számlákon is szerepeltetniük kell a Pénztár adószámát, a vevő

adatoknál:

MKB-Pannónia Egészségpénztár | 1056 Budapest, Váci u. 38. |

Adószám: 18232761-1-41

A papíralapú számlák e-mailben történő beküldésére kizárólag a

járványügyi veszélyhelyzet időszaka alatt volt lehetőség a vonatkozó

jogszabály előírása szerint!

Vevő adatai és Elektronikusan 

beküldött számlák változása

Az elektronikusan kiállított és szabályos időbélyegzővel, 

hitelesítéssel, elektronikus aláírással ellátott, vagy bármely 

e-számlázó program (pl. NAV számlázó program) útján 

kiállított e-számlák továbbra is változatlanul beküldhetők 

elektronikusan Pénztárunkba!



Megelőzés érdekében: védőfelszerelések és eszközök, szájmaszkok, 

fertőtlenítő szerek, szűrővizsgálatok.

Kialakult panasz és betegség kezelése érdekében: gyógyszerek, 

gyógyhatású termékek, koronavírus teszt és egyéb orvosi kezelések is.

Pénztári segítség a veszélyhelyzet után is

A készpénzes számláknak nincs lejárata, akár évek múlva is leadhatók!

Az egyenleg az elszámolható termékekre bármely üzletben felhasználható!

pl. drogéria, patika, üzletközpont, bevásárló központ, stb…

Munkáltatói célirányos egészségpénztári juttatások biztosítása a 

Munkavállalói egészség megőrzése érdekében!

Célzott szolgáltatás: akár differenciáltan, kedvező költségek mellett!

MKB Egészségkártyával is több mint 9.000 helyen egyszerűen költhet.



LIMIT NÉLKÜL

Telefonos 

ellátás-szervezés

Előzetes időpont

egyeztetés alapján 

munkaidőben, 

10 napon belüli 

Időpontra*

300.000 / FŐ / ÉV

Képalkotó 

diagnosztika

MR, CT, PET-CT 

Egynapos 

sebészeti 

beavatkozások

450.000 / FŐ / ÉV

Kockázatos 

betegségek

Kiemelt kockázatú

betegségek

szolgáltatása

35 betegség esetén**

*Kizárólag Magyarország területén; ** A kockázatviselés kezdetét követően bekövetkezett betegségek esetén nyújt szolgáltatást ; *** 16 és 75 év között; **** A limitösszegeken belül..

A Tagok automatikusan jogosultak rá, családtagokra is kibővíthető.

A fentiekben meghatározott vizsgálatokért nem kell plusz díjat fizetni

***

****

Gondoskodás Egészségbiztosítás
Várakozási idő nélkül csak 83 Ft / fő

600.000 / FŐ / ÉV



Célzott 

egészségbiztosítások

Hamarosan!

Uniqa - Med 4 Group

• Szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások

• Munkáltatói / jogosulti igényekre szabható

• 4 féle csomag minőségi szolgáltatásokkal

▪ szűrővizsgálatok 

▪ járóbeteg-ellátás 

▪ nagy értékű diagnosztika (pl. CT, MRI) korszerű eszközökkel 

▪ egynapos sebészet

MKB Egészségpénztár

• Célzott szolgáltatásként juttatható a jogosultak részére

• Jelentős költség megtakarítás a Munkáltató részére

• Jogosultak részére adómentes juttatások



Lakáscélú jelzáloghitel 

törlesztésének támogatása
01

02

03

04

Munkanélküliségi ellátások

➔ álláskeresési járadék kiegészítése, vagy

➔ álláskeresési segély kiegészítése

Gyermekek költségei

✓Szülési segély akár 1.000.000 forintig

✓Gyermekgondozási- és nevelési 

támogatás CSED, GYED, GYES, GYET

✓Felsőoktatási költségtérítés

tandíj, térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj

✓Beiskolázási támogatás

tankönyv, taneszköz, ruházat árának megtérítése

Önsegélyező pénztári

szolgáltatási körök



Intézményi idősgondozás 

támogatása

Baleseti, egészségkárosodási 

járadék

04

07

09

Közüzemi díjak támogatása védendő 

fogyasztónak minősülő tag részére

Rokkantsági járadék valamint 

gyermekek otthongondozási díja, az 

ápolási díj összegének kiegészítése

Temetés igazolt költségének 

támogatása

Önsegélyező pénztári

szolgáltatási körök

05

08

Az önsegélyező szolgáltatások általános feltételei szerint a

180 napos egyenleg használható fel, viszont a

20% adókedvezmény igénybevétele esetén a visszakapott SZJA a 

180 napos egyenleget várakozási idő nélkül növeli.



Célzott szolgáltatás
Differenciálható megoldás kedvező adózással



Egészségpénztári célzott szolgáltatás

✔ Egyes meghatározott juttatás, 2020. július 1-től

35,99% adóteher a Munkáltató számára

✔ Munkavállaló részére adómentes juttatás

✔ Felső értékhatár nélkül adható

✔ Szabadon differenciálható

✔ Pozíciónként és munkakörönként is

✔ Összegben is (pl. vezetői - dolgozói csomag)

✔ Az év során bármikor juttatható a

munkavállalók részére

✔ Adható rendszeresen vagy alkalomszerűen

✔ Cafetéria rendszerben

✔ Fix dolgozói juttatási elemként

✔ Egyéb dolgozói juttatásokra, akár célirányos

egészségügyi ellátásokra



Szabadon választható célzott konstrukciók

Alfa csomag

Valamennyi adómentesen 

elszámolható termék és 

szolgáltatás igénybe vehető

A szerződésben meghatározott  

Munkavállaló  Pénztártagok  és  

akár  a  közeli hozzátartozók 

számára is.

Pénztártag dönt, hol vásárol.

Béta csomag

1 - 1 konkrétan meghatározott 

egészségpénztári szolgáltatásra.

A célirányos felhasználást a Pénztár 

garantálja! Például: 

▪ Gyógyszerek, védőfelszerelések 

vásárlása országosan

▪ Szemüveg vásárlás

A szerződésben meghatározott 

Munkavállaló Pénztártagok és akár a 

közeli hozzátartozók számára is.

Preventív csomag

Konkrét juttatás biztosítása egy kiválasztott 

egészségügyi szolgáltató(k) által

A  Munkáltató  által  alkalmazott EÜ.  partner     

bevonása is lehetséges.

▪ Háromoldalú szerződés

Munkáltató, Szolgáltató(k), Pénztár

▪ A Munkáltató a  Pénztáron keresztül fizeti 

meg  a szolgáltatást.

▪ Kényelmes, a Munkavállaló nem fizet 

semmit a  szolgáltatás igénybevételekor.



MKB célzott csomagajánlatok 
juttatási hatékonysága

Munkáltatói juttatásként biztosítva, 

közvetlenül egy eü. Szolgáltatóval

Az MKB-Pannónia Egészségpénztár 

célzott szolgáltatása által, egy eü. 

Szolgáltatónál biztosítva

Szolgáltatás ára: 100 000 Ft 100 000 Ft

Egyéb felmerülő költség
- Ft

6%-os pénztári

működési díj

- Ft 6 000 Ft

Munkavállalói közteher

(% és Ft)

33,50% 0,00%

50 375 Ft - Ft

Bruttó juttatás 150 376 Ft 106 000 Ft

Munkáltató közteher

(% és Ft)

17,00% 35,99%

25 564 Ft 8 130 Ft

Munkáltató teljes kiadása (Ft) 175 940 Ft 144 149 Ft

Megtakarítás 1 főre vetítve:
18,06%

31 791 Ft

Megtakarítás 10 főre vetítve: 317 910 Ft

Megtakarítás 25 főre vetítve: 794 775 Ft

Megtakarítás 50 főre vetítve 1 589 550 Ft

Megtakarítás 100 főre vetítve 3 179 100 Ft



1

2

Szabad  

Szolgáltató

választás

3

Dr. Rose Magánkórház

Hungária Med-M 

Egészségközpont

A Pénztár jelenleg több száz 

magánorvosi szolgáltatóval 

áll kapcsolatban.

A Pénztár szabadon

bármelyik EÜ. szolgáltatóval  

szerződni tud, országosan.

Igény esetén segítünk a 

dolgozói igény felmérésében, 

valamint pályázat írásban és 

szolgáltató választásban is. 

Akár egyedi csomagok össze-

állítása, munkáltatói igények  

alapján   

Dimenzió-Med

Egészségközpont 
20% garantált kedvezmény

Előre elkészített ajánlatok és szerződés csomagok!

Stratégiai partnereink

4
Affidea Magyarország



Egyszerűen intézni?
További kedvezmények!



Egyszerűen | pénztári szakmai 

támogatással
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Dolgozói 

termékoktatás 

tartása

Oktatás

Biztonságos céges 

adatátadás és 

kommunikáció 

(titkosított zárt csatorna, 

jelszóvédelem) 

Zárt munkáltatói 

csatorna
Nagyobb számú belépés 

esetén akár pénztári 

személyes ügyintézés,

kitelepülés országos 

hatáskörrel.

VIP partner 

támogatás

Elektronikusan 

kitölthető és 

beküldhető

nyomtatványok

E-számla beküldés és 

elszámolás

Elektronikus 

ügyintézés
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Ingyenes | 0-24 kényelmi funkciók
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Egészségpénztárba 

az első lépés már 

online is vezethet

Tagi személyes 

tárhely

A Simple segítségével

Tagi online 

bankkártyás 

befizetés

Mobil applikáció

Elektronikusan 

kitölthető és 

beküldhető

nyomtatványok

E-számla beküldés és 

elszámolás

Elektronikus 

ügyintézés
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Új kényelmi szolgáltatás - Elektronikus ügyintézés

✓ Online ügyintézési lehetőség egyszerűen, bárhonnan,

akár teljesen papírmentesen!

✓ Elektronikus ügyintézésre bejelentkezett Tagok részére

Például:

✓ Adatváltozás bejelentés

✓ Kártya rendelés

✓ Egyéni számla lekötése

✓ Szolgáltatásra jogosultak bejelentése, változtatása

✓ Online dokumentum feltöltés

✓ Hiteles e-aláírással ellátott iratok beküldése

✓ Azonnali visszaigazolás 

✓ Személyes ügyintézés és várakozási idő nélkül



+1

nyomtatványok, 

nyilatkozatok, 

online, papírmentesen  

intézhetők

Ügyfélkapuval ingyenesen!

E-dokumentum 

beküldés?

Igen!

Hiteles elektronikus 

aláírással

http://www.youtube.com/watch?v=TpyP8jaR9Ko


MKB Plaza lojalitás program
▪ MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai

▪ MKB Nyugdíjpénztár tagjai

▪ Exkluzív kedvezmények a divat, egészség, játék, fürdő, olvasnivaló, lakberendezés, 

szállás, vendéglátás, továbbképzés, gépkocsi vásárlás területén. 

▪ Több mint 140 szolgáltató

▪ Díjmentes

Egyedi kedvezmények

Dimenzió-Med Egészségközpontban
▪ MKB-Pannónia EP Pénztártagok és hozzátartozóik részére 20% kedvezmény!

▪ Az egészségterv készítése a Tagok részére ingyenes

▪ Munkáltatók számára is egyedi kedvezményes csomagajánlatok

▪ Hosszú várólista és sorban állás nélkül igénybe vehető szakrendelések

▪ Folyamatosan megújuló akciók és ajánlatok



A fenti kedvezményes ajánlat mellett Pénztárunk minden nagyobb egészségügyi 

szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban áll, a szűrést így igény szerint bárhol máshol is 

elvégeztetheti és elszámolhatja.



Pénztári nyári promóciók 

Siessen és éljen vele!
Már csak pár napig van esélye nyerni! 

Pénztári számlája feltöltésével 

most nyerhet!

Garantált nyereményként

Promóció időszak:
2020. 07. 16. - 2020.09.30.

Promóció:
• Min. 36.000Ft feletti befizetés esetén 

sorsolásban való részvétel, a nyerési 

esély sokszorozható

• 500.000Ft feletti befizetés esetén 

garantált nyeremény*

Nyeremények:
• Garantált – Covid 19 gyorsteszt *

• Sorsolás - 140 db 5.000 Ft-os 

Rossmann ajándékkártya

Részvétel feltételei:
• Minimum 36.000Ft befizetés a promóció 

időszaka alatt,

• Játékszabályzat elfogadása

• Részvételi szándék jelzése

• Pozitív marketing nyilatkozatot

Promóció időszak:
2020. 07. 16. - 2020.09.30.

Promóció:
• Min. 48.000Ft feletti befizetés esetén 

sorsolásban való részvétel, a nyerési 

esély sokszorozható

• 400.000Ft feletti befizetés esetén 

garantált nyeremény *

Nyeremények:
• Garantált – Covid 19 gyorsteszt *

• Sorsolás - 140 db 5.000 Ft-os 

Rossmann ajándékkártya

Részvétel feltételei:
• Minimum 48.000Ft befizetés a promóció 

időszaka alatt,

• Játékszabályzat elfogadása

• Részvételi szándék jelzése

• Pozitív marketing nyilatkozatot



Ajándék koronavírus gyorsteszt a kizárólag az MKB-Pannónia 

Egészségpénztár tagjainak!

Vegyen igénybe a Hungária Med-M Partnerünknél 

2020. december 31-ig legalább:

• 2 különböző orvosi vizsgálatot vagy

• minimum 1 szűrővizsgálatot

Fizetéskor használhatja az MKB Egészségkártyáját de készpénzzel 

bankkártyával is fizethet.

Kérje az Önnek járó 14.500 Ft értékű ajándék Covid-19 

gyorstesztet.

A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért keresse a Szolgáltatót.

Koronavírus 

gyorsteszt akció



Akár differenciált összegben és dolgozói körben

✔Egészségpénztár - célzott szolgáltatás, adomány

▪ Rendkívüli vállalati „eü. juttatás” - Egészségbiztosítás

▪ Járványügyi veszélyhelyzeti támogatás – Koronavírus teszt

▪ Dolgozói szűrővizsgálatok, labor, diagnosztika

▪ Fogászati kezelések támogatása

▪ Gyermekes munkavállalók, kismamák támogatása

▪ Kulcsember megtartás

▪ Egészséges munkatársi program  - eü. termékek / szolgáltatások

▪ Lojalitás rendszer - 0,5 – 2 év

✔Nyugdíjpénztár – adomány

▪ Nyugdíjazás és nyugdíjcélú premizálás

▪ Törzsgárda / Jubileumi pénz - 10 – 25 év

Összegzés

Alkalmazzák a pénztári juttatásokat a rendszeres juttatások mellett 

egyéb motivációs, valamint rendkívüli támogatásként is!



Köszönöm a figyelmet!
Forduljon hozzánk bizalommal!

www.mkbep.hu

ugyfel@mkbep.hu

www.mkbnyp.hu

ugyfel@mkbnyp.hu

Danczák Balázs

+36 (30) 153 – 4252

+36 (1) 268 - 7964

danczak.balazs@mkbep.hu

http://www.mkbep.hu/
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