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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajo s
(MSZP) országgyű lési képviselő által feltett „Megkapja-e majd az Erzsébet-utalványt az a
nyugdíjas, aki jogosult ugyan az ellátásra, azonban később, de visszamenőlegesen folyósítják
decemberi ellátását? ", „Mihez kezd egy Amerikában él ő nyugdíjas az Erzsébet -
utalvánnyal? ", „Mennyien kapták meg karácsonyig az Erzsébet-utalványt? " című , K/13481 . ,
13482., 13483 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésekre adott válaszomat.

Budapest, 2017 . január 13 .
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Az Ön által feltett „Megkapja-e majd az Erzsébet-utalványt az a nyugdíjas, aki jogosult
ugyan az ellátásra, azonban később, de visszamenőlegesen folyósítják decemberi ellátását? " ;
„Mihez kezd egy Amerikában élő nyugdíjas az Erzsébet-utalvánnyal?” ; valamint „Mennyie n
kapták meg karácsonyig az Erzsébet-utalványt?” című írásbeli kérdésekre — Balog Zoltá n
miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesül ő személyek egyszeri juttatásáról szól ó
404/2016 . (XII . 8 .) Korm. rendelet szövegezésébő l egyértelműen kiderül, hogy az Étkezés i
Erzsébet-utalványt azon személyek számára kívánta a Kormány biztosítani, akik 201 6
decemberében a rendeletben felsorolt ellátásban részesülnek . Az igazgatási szervek
igyekeztek biztosítani, hogy az új igénylők többsége december folyamán ténylegesen ellátás t
kapjon, akár elő leg formájában .

Az az ügyfél részesül Étkezési Erzsébet-utalványban, akinek december hónapban
folyósítottak ellátást, akár előleg címén is . 2016 decemberében még nem tudható, hogy a
következő hónapokban hányan fognak visszamenő leg megállapítandó ellátás iránti igénnye l
élni . Tekintettel arra, hogy az öregségi nyugdíj jogosultsági feltétele a biztosítási jogviszon y
megszüntetése is, a saját jogú nyugellátás visszamen ő leges igénylése nem gyakori .

A külföldön élő személyek — saját célra — a magyarországi tartózkodásuk idején tudják az
egyszeri juttatásként biztosított Étkezési Erzsébet-utalványt felhasználni . Az egyszeri
juttatásról szóló kormányrendelet nem tett különbséget a belföldi lakcímmel rendelkez ő és
azzal nem rendelkező személyek között, így a külföldön tartózkodó, a kormányrendeletbe n
felsorolt ellátásban részesül ő személyek is részesülnek Erzsébet-utalványban . Az egyszeri
juttatásról szóló kormányrendelet rendelkezése szerint az Erzsébet-utalvány kézbesítése posta i
úton történik a külföldön él ő személyek részére is . 45 országba értéknyilvánítással, 2 7
országba (ahová nem lehet értéknyilvánítással feladni) ajánlott szolgáltatással . Az Étkezés i
Erzsébet-utalványt mintegy 60 .000 elfogadóhelyen lehet felhasználni .
32.550 külföldön élő, az egyszeri juttatásról szóló kormányrendeletben felsorolt személ y
részére került kiküldésre postai úton az utalvány .



Az összes utalvány értéke 26,318 milliárd forint, melyből a külföldre kiküldött Étkezés i
Erzsébet-utalványok értéke 325,5 millió forint . A postai feladási díja 52.233 .750 forint ,
melybő l 11 .610.540 forint az értéknyilvánítással feladott küldemények értékbiztosítási díja .

Tájékoztatom, hogy a jogosultak 92,5 százaléka Karácsony el őtt megkapta az utalványt . Azon
személyek részére, akik bejelentették címváltozásukat az ellátást folyósító szerv részére ,
újbóli kiküldés iránti igényt nem kell előterjeszteni, mivel a Magyar Posta Zrt . által
kézbesíthetetlen küldemények esetén hivatalból vizsgálat történik arra vonatkozóan, hogy a z
ügyfélnek ismert-e újabb lakcíme, s ha igen, az Etkezési Erzsébet-utalvány új címre történ ő
kiküldése megtörténik . 2016. december 31-ig összesen 195 személy részére kezdeményezt e
az Országos Nyugdíjbiztosítási Fő igazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az Etkezés i
Erzsébet-utalványok újbóli postai kézbesítését .
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