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Lukács Zoltán képvisel ő úr részére
Magyar Országgyű lés

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Országgy ű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak alapjá n
írásbeli választ igénylő, „Hogy áll a SZÉP kártya ügye Luxemburgban?” című, K/4103.
számú írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

1. Az Európai Bizottság ún. Pilot-, majd formális kötelezettségszegési eljárá s
lefolytatását követően 2014. április 10-án keresetet indított az Európai Unió Bírósága előtt
annak megállapítását kérve, hogy a Széchenyi Pihen ő Kártyára (SZÉP-kártya) valamint az
Erzsébet-utalványra vonatkozó szabályozás összeegyeztethetetlen az uniós jo g
szolgáltatásnyújtás illetve letelepedés szabadságára vonatkozó rendelkezéseivel . A Bizottság a
SZÉP-kártya tekintetében a .kibocsátási tevékenységet végezni jogosult szervezetekre
vonatkozó feltételrendszer, az Erzsébet-utalvány tekintetében a kibocsátásra vonatkozó
monopólium uniós jognak való megfelelését vitatja ; mindkét esetben felveti emellett, hogy a
béren kívüli juttatások rendszerének 2012 . január 1-jén bevezetett rendszere nem biztosítot t
megfelelő felkészülési és átmeneti időt a piacon tevékenykedő vállalkozásoknak, ami
megkérdőjelezi az új szabályozás jelentette korlátozás arányosságát .

A Magyar Kormány ellenkérelmében és viszontválaszában kitartott a kötelezettségszegés i
eljárásban képviselt álláspontja mellett, mely szerint a SZÉP-kártyára vonatkozó szabályozá s
indokául az uniós jog által elismert közérdekű célkitűzések állnak és a szabályozás kiállja a
szükségesség és arányosság próbáját ; az Erzsébet-utalvány tekintetében egyrészt az t
hangsúlyozta, hogy a szóban forgó tevékenység nem tekinthet ő az uniós jog értelmében vett
gazdasági tevékenységnek, így az nem vizsgálható a szolgáltatásnyújtás és a letelepedé s
szabadsága szempontjából, másrészt ha vizsgálható is, e szabadságoknak az uniós jog alapjá n
igazolható korlátozását jelenti .

Az ügy jelentőségére tekintettel a Magyar Kormány élt az Európai Unió Bíróságának
Alapokmányában biztosított lehetőséggel és kérte az eljárás nagytanácsban történ ő
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tárgyalását. Ugyancsak élt azzal a lehetőséggel, hogy tárgyalás megtartását kezdeményezze az

ügyben .

2. A Magyar Kormány képviseletét az Európai Unió Bírósága el őtti eljárásokban a

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014 . (VI. 6 .) Korm. rendelet alapján a z

igazságügyi miniszter látja el . A jelen ügyben a perképviseletet - az általános rend szerint - az
Igazságügyi Minisztérium kormánytisztviselői látják el az Európai Bíróságon. A perbel i
képviselet ellátására megbízást, meghatalmazást ügyvédi iroda nem kapott .

3. A bírósági eljárásban az írásbeli szakasz lezárult, a tárgyalásra el őre láthatólag 2015 .
május 12-én kerül sor. Az Európai Bíróság előtti eljárások menetének megfelel ően ezt
követően főtanácsnoki indítvány előterjesztésére kerül sor (várhatóan 2015 nyarán), majd ezt
követi az ítélet (várhatóan 2015 végéig) .

4.

	

Az Erzsébet-utalvány és a SZÉP-kártya kapcsán az alábbiak érdemelnek kiemelést .

Magyarországon megközelít őleg 2 millió felhasználója van az Erzsébet-utalványnak, a
megrendelőként regisztrált munkáltatók száma mintegy 48 ezer, az elfogadóhelyek száma 5 8
ezer .

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program indulása óta több százeze r
embert támogatott, a programban résztvev ők összlétszáma a 2014-es évre már meghaladta a
400 ezret . A Program két alappillére a szociális üdültetés és a gyermektáboroztatás . Ez utóbb i
Európában egyedülálló, szociális innovációnak tekinthet ő , mind méreteit, mind a táborok
sokszínűségét illetően. 2014-ben több mint 60 féle tematikus tábor került meghirdetésr e
gyermekek és fogyatékossággal élők számára. A kedvezményezettek köre több, a
szociálpolitika által támogatni kívánt csoportot foglal magában . E csoportok 2012 és 201 4
között az alábbi nagyságrendben jutottak üdülési, pihenési lehetőséghez :

– Nagycsaládban élők: mintegy 100 ezer ember ,

– Nyugdíjasok: mintegy 80 ezer ember,

– Fogyatékossággal él ők: mintegy 35 ezer ember ,

– Gyermekek száma : több mint 200 ezer fő (üdülési és táborozási lehet őség) Az Erzsébet-
táborokban a hátrányos helyzetű gyermekek aránya 94,4 százalék volt .

Az Erzsébet-program a társadalmi és élethelyzetük révén rászoruló kedvezményezette k
köréből továbbra is kiemelten támogatja a gyermekeket, a nagycsaládosokat, a
fogyatékossággal élőket, valamint a nyugdíjasokat .

Az Alapítvány 2015-ben hét célcsoport számára 68 pályázatot hirdetett, amelyek egy rész e
még elbírálás alatt van. Az eddigi nyertes pályázatok száma meghaladja a 140 ezret .

Jelenleg több mint 1 millió ember rendelkezik SZÉP-kártyával, 2012 óta a munkáltatók
évente mintegy 70 milliárd forintot töltöttek fel a kártyákra ; e számok fényében a SZÉP -
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kártya kibocsátása tekintetében előírt, az Európai Bizottság által kifogásolt feltételek a
rendszer által kezelt ügyfélszámhoz és pénzösszeghez képest nem tekinthet őek aránytalanul
szigorúak.

Budapest, 2015 . április 14 .

Tisztelettel :

tócsányi László ;
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Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Lukács Zoltá n
(MSZP) „Hogy áll a SZÉP kártya ügye Luxemburgban?” című, K/4103 . számú írásbeli
kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015 . április 14 .

Tisztelettel :

Dr. Trócsányi László
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