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Az Országgyűlés 2011 novemberében fogadta el azt 
a törvényjavaslatot, amely az Erzsébet-utalványt a 
béren kívüli juttatások közé emelte.

– Egy igazságosabb, méltányosabb és hatékonyabb 
rendszer jött létre – foglalta össze új cafetéria-rend-
szer előnyeit Gál András Levente, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium kormánybiztosa. – EU-kon-
form, nemzetgazdasági szempontból hasznos megol-
dás, hogy hatékonyabb, olcsóbb cafetéria-rendszert 
hoztunk létre. Szinte példa nélküli módon négy 
minisztérium is támogatta a cafetéria-rendszer meg-
újítására vonatkozó előterjesztést. A kormány szán-
déka nem titkoltan az, hogy több szinten is segítse a 
hazai munkavállalókat, a gazdaság fejlődését.

Erzsébet-utalványt február elejétől az ország szá-
mos élelmiszerboltjában, éttermében, üzlethálóza-
tában lehet beváltani. A Nemzeti Üdülési Szolgálat 
Kft. célja, hogy február elsején már több mint 20 ezer 
elfogadóhely várja az Erzsébet-utalványt felhasználni 
szándékozókat. Az idei év végéig a juttatás meleg 
ételek vásárlására is felhasználható. A dolgozók az 
újonnan bevezetett Erzsébet-utalványokat a cafeteria 
keretében a januári kifizetéseikkel kaphatják kéz-
hez. Az új étkezési jegy a dolgozók számára adó- és 
járulékmentes. Az Erzsébet-utalványt a bérjellegű 
juttatásokénál több mint 30 százalékkal kedvezőbb 
feltételekkel lehet biztosítani a munkavállaló részére. 
A címletezés könnyen kezelhető: 300, 400, 500, 600, 
1000 forint értékű utalványok készülnek. Az Erzsébet-
utalvány papír alapú étkezési utalvány, de a tervek 
szerint már idén megjelenik annak plasztikkártya 
változata is, a kettő párhuzamosan és választhatóan 
áll majd a felhasználók rendelkezésére. 

Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
államtitkára a konferencián arról beszélt, hogy az 
Erzsébet-utalvány forgalmazásának eredményéből az 
Erzsébet-program keretében az állam – a kibocsá-
tó Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány segítségével 
– a rászorultakat támogatja. Jó döntés született akkor, 
amikor a kormány úgy határozott: a cafeteria-rendszer 
megújítása során figyelembe veszi a szociális szem-
pontokat is, így erősítve a társadalmi szolidaritást.

– Mivel szociálpolitikai alapokon nyugszik, evidens 
dolog, hogy állami monopóliumként működjön a 
cafetéria-rendszer. 

A MNÜA az Erzsébet-program első lépésként 2 
milliárd forint értékben pályázatot írt ki a szociálisan 
hátrányos helyzetűek részére üdülésük, pihenésük, 
rekreációjuk elősegítésére. Soltész Miklós államtitkár 
a meghirdetéskor elmondta, hogy nagycsaládosok, 
idősek, fogyatékosok, szociális és gyermekvédelmi 
dolgozók pályázhatnak, üdülési, pihenési célzattal. 
Az államtitkár szerint ez a pályázat a belföldi, turisz-
tikai vállalkozások forgalmát megnövelheti, és hoz-
zájárulhat a munkahelyteremtéshez is. A pályázati 
kiírás normatív, aki megfelel a kritériumoknak, az 
automatikusan elnyeri a támogatást a rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig – ezt Horváth Endre, a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány elnöke mondta el a kon-
ferencián. Gál András Levente kormánybiztos szerint 
néhány hónapon belül lehet majd igazán érzékelni az 
új cafetéria program előnyeit. 

– Az Erzsébet-programnak pedig már rövid távon 
látni lehet a hatásait: remélhetően már nyáron mosoly-
gós arcok sokasága bizonyítja annak sikerét.

Erzsébet-utalvány: 
igazságosabb, méltányosabb, hatékonyabb

SZÉP Kártya  
és Üdülési Csekk
Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
államtitkára a Széchenyi Pihenõ Kártyáról tartott 
elõadást a konferencián, amely a pihenéshez fel-
használható, de annál sokkal olcsóbb, egyszerûbb, 
mint a korábbi megoldás. SZÉP Kártya béren kívüli 
juttatásai évente 450 ezer forint értékben adhatóak a 
munkavállaló részére. A cafeteria-rendszer megújítását 
elõadásában az elmúlt másfél év egyik sikertörténeté-
nek nevezte az államtitkár.
Guller Zoltán, a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. igaz-
gatója elmondta többek között, hogy SZÉP Kártya 
bevezetése mellett az Üdülési Csekkek még felhasz-
nálhatóak maradnak az idei esztendõben.
– Üdülési Csekkbõl 2012. január 1-jén 10 milliárd 929 
millió forint értékben volt még a lakosság birtokában, 
és valamennyi 2012. december 31-ig felhasználható, 
ezeket azután teljesen leváltja majd a SZÉP Kártya. 

Gál András Levente, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kormánybiztosa szerint az Erzsébet-utalvány sikereit már nyáron megtapasztalhatjuk

Az Erzsébet-utalvány lehet a béren kívüli 
juttatások egyik legnépszerûbb formája a 
jövõben Magyarországon. Az új étkezési 
utalványt egy konfencia keretében a napok-
ban mutatták be a nagyközönségnek.

Horváth Endre, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány elnöke Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára


