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Január közepéig közel 700 ezer 
ember számára rendelték meg 
az Erzsébet-utalványt, közülük 
588 ezren a versenyszférában, a 
többiek a közszférában dolgoz-
nak. A felhasználói kör folya-
matos bővülésének eredménye-
ként január végére elérik az 1 
millió munkavállalót.

A munkáltatók körében azért 
ilyen népszerű a cafetériának ez 
az eleme, mert kedvező feltéte-
lekkel vehető igénybe. A jelen-
legi tapasztalatok szerint átla-
gosan ötezer forint értékű tömb 
igénylése a jellemző – a munka-
adók 84 százaléka ötezer forin-
tos, 7 százaléka ennél több, míg 
9 százaléka ennél kicsivel ala-
csonyabb értékben rendelt. 

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány kapott kizárólagos 
jogosultságot az új, Erzsébet-
program keretében kibocsátott, 
étkezési célra felhasználható 
Erzsébet-utalvány forgalma-
zására. Készétel vásárlására 
egyszerűen felhasználható, 
az Erzsébet-utalványt étter-
mekben, vendéglátóhelye-
ken és élelmiszer boltokban 
fogadják el fizetőeszközként. 
Az Erzsébet-utalványt 2012. 
december 31-ig meleg étel 
vásárlására is el lehet költeni. A 
kormányzat azért döntött így, 
hogy zökkenőmentes legyen 
az új cafetériarendszerre való 
átállás. Az Erzsébet-utalvány 
egyelőre papír alapú, de már 

2012-ben megjelenik elektroni-
kus, azaz plasztikkártya válto-
zata is. A kettő párhuzamosan 
és választhatóan áll majd a fel-
használók rendelkezésére, azaz 
mindvégig vegyes rendszer 
lesz. Az Erzsébet-utalványt a 
Pénzjegynyomda Zrt.-ben 
gyártják, hamisítás elleni biz-
tonsági elemekkel is ellátják. A 
címletezés könnyen kezelhető: 
300, 400, 500, 600, 1000 forint 
értékű utalványok készülnek.

Az első Erzsébet-utalványo-
kat a januári fizetéskor, vagyis 
február elején kaphatják meg 
azok a dolgozók, akik számára 
már igényeltek ilyen juttatást 
munkáltatóik. Az utalványok 
kiszállítását illetően minél 
kisebb terhet igyekeznek a 
munkaadókra róni, éppen ezért 
még folynak a tárgyalások a 
kiszállítással kapcsolatos díjak-
ról az érintett futárcégekkel. 
Az utalványok egyébként sze-
mélyesen is átvehetők lesznek 
a NÜSZ ügyfélszolgálati, vala-
mint a Tourinform irodáiban. 
Egyeztetés zajlik arról is, hogy 
postahivatalokban és okmány-

irodákban is át lehessen venni 
az Erzsébet-utalványt. 

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvánnyal mint az Erzsébet-
utalvány kibocsátójával egyet-
értésben a Nemzeti Üdülési 
Szolgálat elfogadóhelyi meg-
állapodást kötött a CBA 
Kereskedelmi Kft.-vel, a Co-op 
Hungary Zrt.-vel, a Reál Hungária 
Élelmiszer Kft.-vel, valamint az 
Arzenál Élelmiszer Hálózattal, 
amely 375 üzlettel rendelke-
zik. Minden olyan kereskedel-
mi lánccal folyik a tárgyalás, 
amely elősegíti az országos lefe-
dettséget. A Nemzeti Üdülési 
Szolgálat Kft. célja szerint nem-
csak eléri, hanem túl is lépi a 
február elsejére tervezett több 
mint 20 ezer elfogadóhelyi szá-
mot, ahol az Erzsébet-utalvány 
felhasználható.

A legnépszerűbb, legfonto-
sabb béren kívüli juttatás a dol-
gozó számára adó- és járulék-
mentes. Az Erzsébet-utalványt 
a bérjellegű juttatásokénál több 
mint 30 százalékkal kedvezőbb 
feltételekkel lehet biztosítani a 
munkavállaló részére.

A legkedveltebb utalványok 
közé tartozik az Erzsébet-utal-
vány. Azok a munkáltatók, akik 
már döntöttek a 2012. évi béren 
kívüli juttatásokról, leginkább 
az Erzsébet-utalványt, a SZÉP 
Kártya vendéglátás alszámlájá-
ra nyújtott támogatást, valamint 
az egészségpénztárba/önse-
gélyező pénztárba utalt jutta-
tást adják munkavállalóiknak. 
Dara Péter szakértő, a DEVISE 
Hungary ügyvezető igazgatója 
835 munkáltatót kérdezett meg 
az Erzsébet-utalványról.

A megkérdezettek a piac 
minden iparágát és cégmére-
tét képviselték. A legaktívabb a 
válaszadásban a szolgáltató, a 
kereskedelmi, az IT, az építő-
ipari, a járműipari, a különböző 
termelővállalatok és a pénzügyi 
szektor volt.

A felmérésben részt vevő 
munkáltatók 22 százalékánál 
nem változik a 2011-es keret, 14 
százalékuknál nem volt és nem 
is lesz cafetéria. Az adatszol-
gáltatók 11 százaléka azonban 
vagy idén tervezi bevezetni a 
béren kívüli juttatást, vagy emeli 
a tavalyi keretösszeget. Akik a 
cafetéria mellett döntöttek, több 
szempontot is mérlegeltek, s vet-
tek figyelembe akár egyidejűleg 
is. A munkáltatók több mint fele 
azért ad béren kívüli juttatást: 
vagy azért, mert alkalmazottaik 

elvárják, vagy mert kevesebbe 
kerül, mint ugyanakkora összeg 
bérként történő kifizetése. 

A juttatások közül az Erzsébet-
utalvány a legnépszerűbb. 
Majdnem egyharmaddal többen 
adják ezt a dolgozóknak, mint a 
második helyen szereplő a SZÉP 
Kártya vendéglátás alszámlájára 
nyújtott hozzájárulást. Harmadik 
a sorban az egészségpénztár-
ba vagy önsegélyező pénztárba 
utalt hozzájárulás, negyedik az 
iskolakezdési támogatás, ötö-
dik a Széchenyi Pihenőkártya 
szálláshely alszámlájára nyújtott 
támogatás, melyet a helyi bérlet, 
az önkéntes nyugdíjpénztárba 
utalt hozzájárulás, illetve a SZÉP 
Kártya szabadidő alszámlájára 
utalt – a rekreációt, egészség-
megőrzést szolgáló – hozzájá-
rulás, valamint a kockázati élet-, 
baleset- és egészségbiztosítás 
követ. 

A többi juttatás az előzőekhez 
képest jelentősen kisebb mér-
tékben kerül 2012-ben a cafeté-
riaelemek közé.

A felmérés résztvevői abban 
is segítséget kerestek, hogy 
vajon mit terveznek verseny-
társaik a béren kívüli juttatások 
19,04 százalékról 30,94 száza-
lékra emelkedett járulékterhé-
vel. Dara Péter tájékoztatása 
szerint ezt a munkáltatók közel 
kétharmada magára vállalja. 

– Kik pályázhatnak, és mek-
kora összeget lehet elnyerni az 
Erzsébet-program keretében?

– Első lépésként 2 milliárd 
forint értékben pályázatot hir-
detett meg a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány, az Erzsébet-
utalvány kibocsátója a szociá-
lisan hátrányos helyzetűek 
részére üdülésük, pihenésük, 
rekreációjuk elősegítésére. A 
meghirdetett pályázati kiírás 
benyújtási határideje 2012. feb-
ruár 29. A pályázatok leadásá-
nak január 16-i kezdete óta több 
mint tízezren jelentkeztek. A 
pályázatok bontása, ellenőrzése 
és elbírálása folyamatos. A négy 
kiírás első sikeres pályázóit 
ezen a héten bejelentjük.

– Hol nyaralhatnak a nyer-
tesek?

– A gondoskodó állam 
– vagyona megőrzése mellett 
– hatékonyan, több választá-
si lehetőséget kínálva állami 
tulajdonban lévő üdülőiben 
biztosítja a szociálisan rászo-

rulók kikapcsolódását és pihe-
nését. A Human-Jövő 2000 
Nonprofit Kft. 100 százalékos 
állami tulajdonú gazdasági tár-
saság, feladata az állami üdü-
lőingatlanok üzemeltetése. A 
www.humanjovo.hu interne-
tes oldalon 2012. március 1-
jétől megtalálható lesz minden 
olyan adat, amely segíti majd a 
nyertes pályázókat abban, hogy 
kiválaszthassák az igényeiknek 
leginkább megfelelő szállodát. 
Annyi már most elmondha-
tó, hogy alapesetben legalább 
félpanziós ellátással akár 4-5 
napot is üdülhet a nyertes. 

– Merre találhatók az üdülők?
– A meglévő állami üdülőket 

vettük figyelembe. Ezek első-
sorban a Balaton környékén 
találhatók. Az a fontos, hogy 
adott esetben egy fogyatékos-
sággal élőnek vagy egy sok-
gyerekes családnak lehetősége 
legyen a pihenésre.

– Tervezik a program bőví-
tését?

– A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány kizárólagos jogo-
sultságot kapott az új, Erzsébet-
program keretében kibocsátott, 
étkezési célra felhasználható 
Erzsébet-utalvány kibocsátására 
és forgalmazására. A realizálha-
tó pénzügyi eredmény kizáró-
lag állami közfeladat ellátására 
fordítható. Ez az Erzsébet-prog-
ram, azaz a szociális üdültetés 
új rendszere, amely a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány 
és annak egyszemélyes tulaj-
donában álló Nemzeti Üdülési 
Szolgálat Kft. meglévő erőfor-
rásait felhasználva valósul meg, 
a magyar költségvetést terhelő 
új források bevonása nélkül. 
Ahogy említettem, az Erzsébet-
program első lépésként 2 mil-
liárd forint értékben az MNÜA 
pályázatot hirdetett meg a szo-
ciálisan hátrányos helyzetűek 
részére üdülésük, pihenésük, 
rekreációjuk elősegítésére. Az 
Erzsébet-program mértéke az 
utalványok sikerétől függ.

A cafetéria csúcsa: 
az Erzsébet-utalvány

Kétmilliárdos segítség
Az Erzsébet-program az utalvány forgalmazásából befolyó összeg segítségé-
vel hátrányos helyzetû emberek üdültetését teszi lehetõvé. Soltész Miklós, 
a Nemzeti Erõforrás Minisztérium államtitkára az utalványhoz kapcsolódó 
Erzsébet-programról beszélt a Helyi Témának.

Új hideg- és melegétkezési utalvánnyal vásárolhatunk az 
éttermekben, boltokban február 1-jétõl: az Erzsébet-utal-
vány új és praktikus cafetériajuttatás.

Az Erzsébet-utalvány vezeti 
a béren kívüli juttatások toplistáját

Február elején már több mint  
20 ezer szolgáltatónál lehet 
fizetni Erzsébet-utalvánnyal. 
Az elfogadóhelyi hálózathoz 
a CBA, a Coop és az Arzenál 
mellett csatlakozott a Reál 
élelmiszerbolt-hálózat is. 
Linczmayer Attila marketing-
igazgatót kérdeztük az utal-
vány előnyeiről. 

– Az ország valamennyi Reál 
Élelmiszer és ReálPONT üzleté-
ben is elfogadják az utalvá-
nyokat, ami mintegy kétezer 
üzletet jelent. Úgy gondolom, 
hogy minden érintett számára 
előnyös az étkezési utalvány 
intézménye. A munkáltató 
kedvezőbb adózási vonzattal 
adhatja, mintha bért fizetne, a 
munkavállaló is jól jár, a bevál-
tóhelynek forgalmat jelent, és 
végül, de nem utolsósorban 
az Erzsébet-utalvány forgal-
mazásának várható pénzügyi 
eredményét kötelezően közjó-
ra fordítják. A Reál üzletekben 
eddig is lehetővé tettük vásár-
lóinknak, hogy a forgalomban 
lévő utalványokat levásárol-
ják, fontosnak tartjuk, hogy 
a későbbiekben is biztosítani 
tudjuk számukra ezt a lehe-
tőséget.

A hátrányos helyzetûek február 29-ig pályázhatnak az üdülési támogatásért 

A szombathelyi Németh Dorina rajza díszíti 
az Erzsébet-utalványok borítékait. A kislány a 
különleges rajz után járó díjat múlt pénteken 
vehette át a Parlamentben. 
– Nagyon szeretek rajzolni. Örülök, hogy nyer-
tem – mondta Németh Dorina a díjátadáskor. 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2011. 
december elején hirdette meg az Árpádházi 
Szent Erzsébet gyermekrajzpályázatot 5–10 
éves korú gyermekek számára – ismertette 
az elõzményeket Horváth Endre, az alapítvány 
kuratóriumának elnöke. – A felhívásban azt 
kértük, hogy olyan rajzzal pályázzanak a gyer-
mekek, amely Szent Erzsébet példaadó életén 
keresztül a szeretetet, jóságot, segíteni akarást, 
jószívûséget, kedvességet, önzetlenséget, gon-
doskodást, adakozást ábrázolja.

Az ünnepélyes díjátadáson Jankovics Marcell a 
zsûri elnökeként értékelte a pályázatokat.
– Összesen kilencszáz nevezés érkezett számos 
iskolából és óvodából. Nagyon nehéz feladat 
összehasonlítani a különbözõ életkorú gyere-
kek alkotásait – mondta Jankovics Marcell. 
– Gyönyörû pályamûvekkel találkoztunk. 
A legjobban sikerült alkotásokat a díjátadó hely-
színén is kiállították. – Egyik-másik rajz esetében 
jól látható volt, hogy az alkotója milyen környe-
zetben él, gyakran a nehéz körülmények közötti 
mindennapok is megjelentek a rajzokon. Azt 
mondják, hogy tízéves korban már meglátszik, 
ha valaki tehetséges, ha zseni. A zsûrizés során 
több ilyennel is találkoztam. Legszívesebben 
minden gyereknek díjat adtam volna, de ki kellett 
választani a nyertest.

– Az elsõ díjas alkotást az egész ország meg-
ismeri, hiszen az Erzsébet-utalványok borítékait 
díszíti majd – mondta Horváth Endre. – Az „Adni 
jó” rajzpályázaton azonban mindenki nyertes, 
aki meghívást kapott a Parlamentbe, hiszen a 
további borítékok illusztrációját az itt kiállított 
alkotásokból választjuk majd ki. 

Szombathelyi kislány rajza a borítékon

Több mint 
20 ezer 
elfogadóhely


