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Törvényjavaslat címe: A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának a koronavírus-járványra 
tekintettel kapcsolatos rendkívüli szabályairól 

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának
a koronavírus-járványra tekintettel  kapcsolatos rendkívüli  szabályairól” címmel a mellékelt
törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2021. évi ..... törvény 

A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának a koronavírus-járványra tekintettel kapcsolatos
rendkívüli szabályairól

Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány miatt bevezetésre került korlátozó
intézkedések  akadályát  jelentik  a  munkavállalók  Széchenyi  Pihenő  Kártyájára  utalt  összegek
felhasználásának, valamint a gazdasági válság idején a Kártya felhasználási lehetőségének körét
bővíteni indokolt, a következő törvényt hozza:

1. §

A Széchenyi  Pihenő  Kártya  felhasználásával  kapcsolatos  szabályokat  az  e  törvényben  foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §

A munkáltató által a munkavállalónak a Széchenyi Pihenő Kártya bármely alszámlájára juttatott
pénzösszeg

a) valamennyi, a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
76/2018. (IV. 20.)  Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet)  meghatározott  szolgáltatásra
felhasználható,
b) élelmiszervásárlásra is felhasználható.

3. §

A Rendelet 12. § (5) bekezdése szerinti díjat a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállalóval szemben
nem számíthatja fel.

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A koronavírus-járvány első, majd második hulláma idején bevezetett korlátozások az elmúlt több
mint  egy  évben  azt  is  eredményezték,  hogy  munkavállalók  milliói  számára  a  béren  kívüli
juttatásként kapott  Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya) az elmúlt évekhez képest sokkal
kevésbé használható. Egyrészt a Kártya egyes alszámlái nem engedik az „átjárást”, így például a
szállásfoglalásokra, vagy a kultúrára fordítható zsebekben ragadt összeget nem tudják elkölteni
pl.: melegétel rendelésekre, azok gyakorlatilag bent ragadtak. Másrészt ez nem vonatkoztatható
el  attól  a  körülménytől,  hogy  a  szolgáltatók  majd  teljes  köre  kénytelen  e  törvényjavaslat
benyújtásakor is zárva tartani, így hiába szeretnék, nem tudják fogadni a SZÉP kártyával fizetni
szándékozó vendégeket.

Az Országgyűlésnek figyelemmel kell lennie arra is, hogy a járvány okozta gazdasági válság
rengeteg ember számára jelentette munkája elvesztését, vállalkozása nehéz helyzetbe kerülését,
jövedelme csökkenését. Éppen ezért sok család számára sokkal nagyobb segítséget jelentene, ha
a Kártyát nem csupán fitnesz bérletre vagy wellness hétvégére, hanem élelmiszerekre is lehetne
fordítani.

Az  MSZP meggyőződése  ezért  az,  hogy  a  válság  idején  a  munkavállalók  érdekeinek
megfelelően kell módosítani a SZÉP kártyák felhasználási szabályain:

1.  A kártyán  lévő  pénzösszeget  ne  kelljen  alszámlák  között  megkülönböztetni,  azokat
egységesen lehessen költeni!

2. Terjesszük ki élelmiszervásárlásra a felhasználhatóságot!

3. Nem a munkavállalók hibája, hogy nem tudták időben felhasználni a kártyán lévő pénzt,
éppen ezért a bankok ne vonhassák le a havi 3%-os szolgáltatási díjat a 2 évnél régebben
utalt összegekből!

Részletes indokolás

1. § 

A SZÉP Kártyákra vonatkozó felhasználási szabályoktól a koronavírus-járvány okozta gazdasági
helyzetre tekintettel a Javaslat különleges törvényi rendelkezéseket határoz meg.

2-3. § 

Különleges szabályként a Javaslat az alábbi rendelkezéseket határozza meg:

- a Kártyán lévő pénzösszeget egységesen lehessen költeni alszámlák szerinti megkülönböztetés
nélkül,
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- a munkavállalók élelmiszervásárlásra is felhasználhatják a Kártyát,

- mivel a korlátozások már a 2020. év nagyobb részét is érintették, ezért a bankok nem vonhatják
le a havi 3%-os szolgáltatási díjat a 2 évnél régebben utalt összegekből.

4. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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