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Az Erzsébet-utalvány a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány 
által papír alapon vagy elekt-
ronikus formában kibocsátott, 
fogyasztásra, kész étel vásár-
lására felhasználható utalvány. 
Az Erzsébet-utalványt ebben az 
évben – 2012. december 31-
ig – meleg étel vásárlására is 
el lehet költeni, a kormányzat 
azért döntött így, hogy zökke-
nőmentes legyen az új cafe-
teria-rendszerre való átállás. 
Az Erzsébet-utalvány egyelőre 
papír alapú utalvány lesz, de 
a tervek szerint már 2012-ben 
megjelenik elektronikus, azaz 
plasztikkártya változata is. A 
kettő párhuzamosan és választ-
hatóan áll majd a felhasználók 
rendelkezésére, azaz mindvé-
gig vegyes rendszer lesz.

Az Erzsébet-utalvánnyal a 
munkáltatók amellett, hogy szé-
les körben felhasználható, ked-
vezményes adózású hideg-meleg 
étkezési jegyet biztosítanak a 
munkavállalók számára, hozzájá-
rulnak dolgozóik elégedettségé-
nek megteremtéséhez és fenntar-
tásához. Az Erzsébet-utalványt 
a bérjellegű juttatásokénál több 
mint 30 százalékkal kedvezőbb 
feltételekkel lehet biztosítani a 
munkavállaló részére.

Az utalványokat a januári fize-
téskor, február elején kaphatják 
meg azok a munkavállalók, akik 
ilyet igényeltek, eddig mintegy 
700 ezren. A megrendelések 
száma folyamatosan nő. A cím-
letezés könnyen kezelhető: 300, 
400, 500, 600, 1000 forint értékű 
utalványok készülnek. Az étke-
zési utalványokat számos bizton-
sági elemmel, például fémszállal 
látják el. Január első heteire 6 
millió darab Erzsébet-utalvány 
készült el a Pénzjegynyomda 
Zrt.-ben, ezeket már csak a meg-
rendelők adataival kell kiegészíte-
ni. A jelenlegi tapasztalatok sze-
rint átlagosan 5000 forint értékű 
tömb igénylése a jellemző eddig 
– a munkaadók 84 százaléka 
5000 forintos, 7 százaléka ennél 
több, míg 9 százaléka ennél kicsi-
vel alacsonyabb értékbenrendelt. 
Februárban, az első Erzsébet-
utalványok kézbesítése ingyenes 
minden megrendelő számára az 
ország bármely pontjába. 

Az Erzsébet-utalvány kibo-
csátója és a forgalmazója kie-
melten fontosnak tartja, hogy 
országos lefedettséget biztosító 
elfogadóhelyi hálózatot hoz-
zon létre. A Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvánnyal, mint az 
Erzsébet-utalvány kibocsátójá-
val egyetértésben a Nemzeti 

Üdülési Szolgálat elfogadó-
helyi megállapodást kötött a 
CBA Kereskedelmi Kft.-vel, a 
Co-op Hungary Zrt., valamint a 

Reál Hungária Élelmiszer Kft.-
vel. A három áruházlánc üzle-
teivel 2012. január közepén 19 
ezerre emelkedett a beváltóhe-
lyek száma. A Nemzeti Üdülési 
Szolgálat Kft. célja, hogy feb-
ruár elsejére több mint 20 ezer 
elfogadóhely várja mindazo-
kat, akik Erzsébet-utalvánnyal 
rendelkeznek.

Az Erzsébet-utalvány forgal-
mazásából realizálható ered-

mény kizárólag állami közfel-
adat ellátására fordítható. Az 
Erzsébet-program a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány 
és annak egyszemélyes tulaj-
donában álló Nemzeti Üdülési 
Szolgálat Kft. meglévő erőforrá-
sait felhasználva valósul meg, a 
magyar költségvetést terhelő új 
források bevonása nélkül. Az 
új rendszernek köszönhetően 
2012-ben várhatóan mintegy 

10 milliárd forintot lehet majd 
megpályáztatni szociális célok-
ra transzparensen, tisztán.

Választásunk egy felelősség-
teljes döntés, hiszen ha hasz-
náljuk az Erzsébet-utalványt, 
akkor az Erzsébet-programon 
keresztül segítjük és támo-
gatjuk mindazokat, akik rövi-
debb-hosszabb ideig kiemelt 
figyelemre és segítségre szo-
rulnak.

Az Országgyûlés 2011. november 21-én elfogadta „Az egyes adó-
törvények és az azzal összefüggõ egyéb törvények” módosításáról 
szóló törvényjavaslatot, amely 2012. január 1-jétõl a béren kívüli 
juttatási elemek közé emelte az Erzsébet-utalványt. 

Ildikó
– Egyetértek a kezdeményezéssel, 
örülök, hogy a magyar kormánynak 
eszébe jutott. Legalább az ezzel kap-
csolatos bevétel nem kerül külföldre. 
Magyarországnak még a lepottyanó 
forintokra is szüksége van. 

Rita
– Mivel három gyerekünk van, mi 
inkább a beiskolázási lehetõségeket 
és az egészségpénztárt választot-
tuk. Mindenképpen pozitívum, hogy 
végre létezik egy ilyen új, magyar 
étkezési utalvány.

Kálmán
– Örülök, hogy továbbra is kapom 
az utalványt, de keveslem az ötezer 
forintot, korábban tízezer forintot 
kaptam. Sajnos a cégem nem 
ajánlott fel kompenzációt mondjuk 
SZÉP Kártyán. 

Erzsi
– Most ismerkedem ezzel az utal-
vánnyal, jövõ hónaptól már ezt kap-
juk. Remélem, minél több helyen 
elfogadják. Bár csökken az összeg, 
remélem a munkáltatóm kompen-
zálja majd. 


