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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Országgyű lés Hivatala
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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 . év i
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló
10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani a
Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérő l szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48 .* 13 .
pontja szerinti feladatkörében eljáró Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériumot vezető
miniszterhez ,

„Ki és mi alapján dönti el, hogy mely termék vásárláshoz fogadják el az Erzsébet-
utalványt? ”

címmel. A választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Erzsébet-utalvány honlapja szerinte ma mintegy 48 .000 munkaadó ad dolgozóinak
utalványt, és több mint 2.000.000 felhasználó váltja azt be országosan, több mint 58 .000
elfogadóhelyen .
A jogszabályok szerint az étkezési Erzsébet-utalvány fogyasztásra készétel és melegkonyhá s
vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására használható fel, ennél pontosab b
meghatározást nem találni . Talán emiatt sem egyértelmű , hogy a boltok pontosan mely
termékekre fogadják/fogadhatják azt el . Példaként említhető , hogy nagy áruházláncokban
mosóport, tusfürdőt, zsebkendőt, WC papírt, illetve egyéb tisztálkodási szereket nem lehe t
utalvánnyal vásárolni, de kólát és kávét igen . Néha találkozni kisebb boltokkal, ahol megin t
más a szisztéma .
Meglehetősen furcsa, hogy egy innivaló vagy egy olyan alapélelmiszer, amit szintén ne m
fogyasztanak magában (pl : olaj, liszt, stb .), tehát nem fogyasztásra kész étel elfogadható, de a
tisztálkodáshoz használatos alapvető higiéniai termékek már nem . Miközben az embereknek
vannak higiéniás szükségleteik és az edényeket is mosni kell .

A rászoruló gyermekeknek adott évi kétszeri támogatást is utalvány formájában adják 2012 óta .
Az ezzel vásárolható termékek köre b ővebb ugyan a sima étkezési utalványnál, a ruházkodás i
cikkekkel és a tanszerekkel, de ezzel sem vehetőek meg az előzőekben említett árucikkek .
Márpedig a ruhákat is mosni kell, és a gyermekeknek is tisztálkodniuk kell .
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Abban is eltérő a gyakorlat az egyes boltokban, hogy miként lehet felhasználni az utalványt a

vásárlás során . Van, ahol külön vásárlásként engedik csak felhasználni az utalványt, így a z

azzal fizethető termékeket le kell válogatni a vevőnek. Van, ahol pedig annyit „húznak le” ,

amennyit a gép enged és nincs külön bonyodalom .

Mindezek miatt az alábbiakat kérdezem Miniszter Úrtól :

• Ki és mi alapján dönti el, hogy mely termék vásárláshoz fogadhatják el a z
utalványt?

• Dönthetnek-e eltér ően az egyes élelmiszerboltok arról, hogy mely termé k
vásárláshoz fogadják el az utalványt?

• Miért nem bővítik legalább a rászoruló gyermekeknek adott utalvány felhasználási
körét legalább az alapvet ő higiéniai cikkekkel?

• Van-e előírás arra vonatkozóan, hogy egy vásárláson belül miként kell felhasználn i
az utalványt, tekintettel arra az esetre, amikor utalvánnyal nem fizethető tételeket
is vásárol valaki ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2016. június 30 .

Bangóné Borbély Ildikó
országgyű lési képviselő

(MSZP)
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