Tájékoztató
a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya) használat szabályainak ideiglenes
módisításáról
2021. április

A Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya) az a fizetésen kívüli juttatás, amelyet a munkáltató
adhat a munkavállalónak. A munkáltató a SZÉP Kártya három alszámlájára utalhat pénzt a
munkavállalónak.
Alszámla megnevezése

Vendéglátás

Szállás

Szabadidő

Felhasználható szolgáltatás
éttermi fogyasztás, egyes elfogadó helyek
esetében étel házhozszállítás, munkahelyi
étkezés
+
szálláshely-szolgáltatás,
fürdőés
strandbelépő
szálláshely-szolgáltatás,
fürdőés
strandbelépő, belföldi utazási csomag
kultúra (pl. színház-, koncert-, fesztivál-,
múzeumbelépő),
sport (pl. uszodabelépő, fitneszbérlet,
pályabérlés,
sporttanfolyam,
síbérlet,
sporteszköz-kölcsönzés),
egészségmegőrzés
(pl.
gyógyfürdő,
masszázs), turisztikai célú közlekedés (pl.
hajózás, kisvasút), egyéb szabadidős
szolgáltatás (pl. állatkert, élménypark)
+
szálláshely-szolgáltatás,
fürdőés
strandbelépő

A kártyatulajdonos a táblázatban foglaltak szerint használhatja fel a az alszámláján lévő
összeget.
A 76/2018. (IV. 20.) Kormányrendelet alapján nem volt átjáratóság az alszámlák között.
Tehát az étteremben nem fizethettünk a szabadidő alszámláról. Kivételnek számít a szállás
díjának megfizetése, ugyanis azt bármelyik alszámláról teljesíthető.

Módosítás
2021. április 15. napi Magyar Közlönyben megjelent az a SZÉP Kártyát érintő módosítás,
amely átjárhatóságot biztosít az alszámlák között, tekintettel a jelen helyzetre, amely nem
teszi lehetővé, hogy igénybe vegyük akár a szállás vagy a szabadidő alszámlán lévő
összegeket.
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A Kormány 178/2021. (IV. 15.) Kormányrendelete alapján tehát, 2021. április 26. napjától a
SZÉP kártya alszámláin lévő összeget rugalmasan használhatjuk fel. Ezáltal a
kártyatulajdonos a szabadidő és szállás számlán lévő összeget is költheti ételrendelésre.
Példa:
Kék Katinak az alábbi összegek szerepelnek a SZÉP kártyáján
Vendéglátás:15.000.Szállás:80.000.Szabadidő:50.000.Kati ezeket az összegeket eddig úgy használhatta, hogy éttermi étkezést csak a vendéglátás
alszámláról, szállást a szállás vagy szabadidő alszámláról, sportbérletet, színházjegyet csak a
szabadidő alszámláról fizethetett.
2021. április 26. napjától Kati vásárolhat melegételt, rendelhet az elfogadóhelyként
működő éttermektől ételt úgy, hogy a szállás alszámláról vonják le a rendelésének díját.
Mindez abban segítség, hogy ha Katinak elfogy a vendéglátás alszámláról a 15.000 forintja,
akkor még mindig költhet meleg ételre a SZÉP Kártyájának többi alszámlájáról.
Bővebb információ és SZÉP Kártya elfogadó helyek listája az alábbi felületeken érhető el.
OTP
https://magan.szepkartya.otpportalok.hu/fooldal/
MKB
https://www.mkbszepkartya.hu/felhasznaloknak.html
K&H
https://www.kh.hu/napi-penzugyek/bankkartya/szep-kartya
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