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– Az Erzsébet-programról keve-
set tudni. Mi a filozófiája ennek a 
programnak? 

– Az Erzsébet-program lényege, 
hogy a szociálisan rászorulókat 
segítsük az üdültetésben. Nagyon 
gyorsan indítottuk el ezt a progra-
mot, négy célcsoportban. A négy 
csoport a nyugdíjasok, a nagycsa-
ládosok, a fogyatékossággal élõk 
és a szociális intézményekben 
dolgozók. Mindenki, aki Erzsébet-
utalványt vásárol, hozzájárul az õ 
üdültetésükhöz.

– Hogyan mûködik az Erzsébet-
program a gyakorlatban?

– A www.erzsebetprogram.hu 
oldalon lehet megtalálni a pályá-
zatokat, illetve a kiírások meg-
találhatók a www.mnua.hu hon-
lapon is. Mondok egy példát, 
mondjuk az www.erzsebetprog-
ram.hu oldalon található egy 
kifejezetten nyugdíjasoknak 
kiírt pályázat, amely konkrétan 
elõírja, hogy a 85 ezer forint 
vagy annál kevesebb nyugdíj-
jal rendelkezõ, 60. életévüket 
betöltött nyugdíjasok jussanak 
a pályázaton keresztül üdülé-
si szolgáltatáshoz. Normatív a 
pályázat, ha a pályázó beírja, 
hogy hány éves, mennyi a nyug-
díja, és ez megfelel a pályázati 
elõírásoknak, automatikusan 
nyer. Tehát emberi beavatkozás 
nélkül, a feltételek teljesítése 
alapján a pályázó nyerni fog. 
Ugyanez érvényes a nagycsalá-
dosokra is. Ott, ha a fejenkén-
ti nettó jövedelem a százezer 
forintot nem haladja meg, akkor 
az érintett család pályázhat és 
nyerni fog. 

– Mekkora az önrész?
– Az önrészt igyekeztünk ala-

csonyan meghatározni. A nyugdí-
jasoknál például egy 40 ezres cso-
maghoz 10 ezer forintos önrész 
szükséges. A nagycsaládos szülõ 
is 40 ezer forintot kaphat 10 ezer 
forint önrész befizetése mellett. 
Gyermekenként 20 ezer forinttal 
növekszik ez az összeg. A fogya-
tékossággal élõ 40 ezer forintot 
kap 10 ezer forint befizetése mel-
lett, és egy kísérõt vihet magával. 
A kísérõ 20 ezer forintos csoma-

got kap 5 ezer forint befizetése 
mellett. A fogyatékossággal élõk-
nél szintén meghatároztunk jöve-
delemkorlátot, ez nettó 120 ezer 
forint. A szociális intézmények-
ben dolgozók csoportja esetében 
150 ezer forintos bruttó jövedel-
met határoztunk meg. Ezzel, azt 
hiszem, egy, a leginkább rászoru-
lókat támogatni tudó programot 
alkottunk meg. Amikor átadtam 
az elsõ emléklapokat, éreztem, 
hogy a segítség tényleg a rászo-
rulókhoz jutott el.

– Az Erzsébet-utalványok értéke-
sítése során keletkezõ forrás teljes 
egészében a programra fordítható?

– Ezt mondja ki a jogszabály. 
Nem mehet másra ez az összeg.

– Van annyi pályázó, hogy a 
keret kimerüljön?

– Fontos, hogy még több fogya-
tékossággal élõ ember és még 
több nagycsaládos pályázzon! 
Ezért a napokban egyeztettünk 
fogyatékos-szervezetekkel, illet-
ve a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületével, hogy minél több 
embert vonjunk be a programba. 
Február 29-ig vagy a keret kime-
rüléséig lehet pályázni. Arra bizta-
tok mindenkit, használják ki ezt a 
lehetõséget!

– Február 29-e után mi lesz?
– Értesítjük a nyerteseket, hogy 

megkapják az üdülési csomagot. 
Egy levelet kapnak postai úton, 
aminek a tetején van az utalvány, 
alul pedig egy sárga csekk. Az utal-
vány akkor érvényes, ha a sárga 
csekket befizetik. Elektronikus 
rendszerünk gondoskodik arról, 
hogy csak akkor legyen aktív az 
úgynevezett e-szelvény, ha az 
önrész beérkezett. Amikor a befi-
zetés megtörtént, akkor kezdõdik 
a foglalás. A célunk az, hogy a 
40 ezres csomag vagy a 100 ezer 
forintos csomag aszerint kerüljön 
felhasználásra, ahogy ez a felhasz-
nálónak a legjobb. 

– A pályázók számáról lehet 
valamit tudni?

– Több tízezer pályázót várunk 
minden kategóriában. Hogy 
mennyi pályázat érkezett, az feb-
ruár 29-én, a pályázat lezárultakor 
derül csak ki. 

Erzsébet-utalvány

Az Erzsébet-utalványt ebben az 
évben – 2012. december 31-ig 
– meleg étel vásárlására is fel lehet 
használni. A béren kívüli jutta-
tást egyelõre papíralapú formában 
lehet elérni, de már 2012-ben meg-
jelenik elektronikus, azaz plasztik-
kártya változata is. Ezt követõen 
a munkavállaló és a munkáltató 
maga döntheti el, hogy a jegy 
formátumot vagy a plasztikkár-
tya változatot választja. A Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány kizá-
rólagos jogosultságot kapott az 
új, Erzsébet-program keretében 
kibocsátott, étkezési célra felhasz-
nálható Erzsébet-utalvány forgal-
mazására.

A kibocsátó és a forgalmazó 
kiemelten fontosnak tartja, hogy 
országos lefedettséget biztosító 
elfogadóhelyi hálózatot hozzon 
létre: ma már szinte minden tele-
pülésen van olyan partnerpont, 
ahol elfogadják az utalványt 
vásárláskor. A Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvánnyal mint az 
Erzsébet-utalvány kibocsátójával 
egyetértésben a Nemzeti Üdülési 
Szolgálat elfogadóhelyi megálla-
podást kötött a CBA Kereskedelmi 
Kft.-vel, a Co-op Hungary Zrt.-vel, 
a Reál Hungária Élelmiszer Kft.-vel, 
valamint a Mol töltõállomás-háló-
zatával és az Arzenal Élelmiszer 
Hálózattal is. Minden olyan keres-

kedelmi lánccal folyik a tárgya-
lás, amely elõsegíti az országos 
lefedettséget. Február elején már 
biztosan több mint 20 ezer elfo-
gadóhely várta az Erzsébet-utal-
vánnyal vásárlókat.

A felhasználóknak arra is 
lehetõségük van, hogy az inter-
net segítségével utánanézzenek, 
pontosan hol lehet beváltani az 
étkezési jegyet. Ezt az erzse-
betutalvany.hu internetes oldal 
Felhasználók részére menüpont 
alatt, az Elfogadóhely-keresõ funk-
cióval tehetik meg. A településnév 
kiválasztásával kaphatnak pontos 
információt a csatlakozott üzletek, 
vállalkozások listájáról.

A munkáltatók számára is szá-
mos elõnyt biztosít az Erzsébet-
utalvány. Az utalvány a vállala-
tok és munkavállalók számára 
általában kedvezõbb feltételek 
mellett vehetõ igénybe, mintha 
ugyanolyan összeget bér jellegû 
juttatásként fizetnének ki. Akár 
30 százalékos megtakarítás is 
elérhetõ a járulékos költségekbõl, 
ha ezt választják.

Az elsõ Erzsébet-utalványo-
kat a február elején esedékes 
fizetésükkel már meg is kapták 

az emberek: mintegy 1,2 millió 
munkavállalóhoz jutottak el a 
szelvények. Az utalványok cso-
magjait a munkáltatók címére a 
Magyar Posta szállítja az ország 
egész területére, kedvezménye-
sen, csomagonként 925 forint 
+ áfa térítésért. Csomagonkénti 
600 forint + áfa ellenében az 
Erzsébet-utalványok személye-
sen is átvehetõk az ország pos-
tahivatalaiban, illetve ingyenesen 
a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. 
ügyfélszolgálati pontjain. 

– Nagy a családunk, ezért 
nagyon örültem neki, hogy ezt a 
pályázati lehetõséget elnyertük 
– mondta Szabóné Bíró Tímea, 
az édesanya. – Jelenleg egyedül 
a férjem dolgozik. Négy gyer-
mekünk van, a 14 esztendõs 
Viktória, a 10 éves Bianka és 
a 6 esztendõs ikerpár, Gergõ 
és Tamás. Komolyan meg kell 
fontolnunk, hogy mire költünk, 
ezért körültekintõen szoktuk 
megtervezni a kiadásainkat.

A család a gondos tervezés-
nek és a hasonló pályázatoknak 
köszönhetõen idõrõl idõre el tud 
menni nyaralni néhány napra. 

– Korábban kétévente lehe-
tett pályázni a Nemzeti Üdülési 
Alapítványnál üdülési csekkre. 
Ha nyertünk, sohasem költöt-
tük el a teljes összeget egyetlen 
utazás alkalmával. Egy részét 
félretettük a következõ évre, 
így minden évben el tudtunk 
menni három-négy napra vala-
hová. Gondos – akár hónapokra 
elõre való – tervezés mellett be 
lehet osztani úgy a pénzt, hogy 
évente egy tartalmas kikapcso-
lódást meg tudjunk engedni 
magunknak.

Szabóné Bíró Tímea a Helyi 
Témának elmondta, az Erzsébet-

program Élmény együtt pályáza-
ti ûrlapjának kitöltése nem oko-
zott nehézséget, negyedóra alatt 
megvalósítható.

– Könnyen értelmezhetõ volt 
az ûrlap. A legfõbb szempont, 
amit figyelembe vettek, a jöve-
delmi viszonyok voltak. Négy 
gyermek mellett egykeresõs a 
család, mi megfeleltünk a pályá-
zati feltételeknek. Felmerült 
ugyan egy kérdés az ûrlap kitöl-
tése kapcsán, de az Erzsébet-
program ügyfélszolgálatát rög-
tön el tudtuk érni telefonon, akik 
készséggel válaszoltak, és percek 
alatt tisztázódott a probléma.

A családi kupaktanács már 
arról is döntött, hogy hol nyaral-
nának legszívesebben.

– Somogy megyében, Kapos-
vár közelében élünk. A Balaton-
nál már sokszor jártunk, ezért 
távolabbi úti célt választottuk. A 
korábbi kirándulásaink alkalmá-
val inkább a hegyvidéki környe-
zet vált be, mindenki jól érez-
te magát. Március 1-jén derül 
ki, hogy pontosan mely szállók 
vesznek részt az Erzsébet-prog-
ramban, akkor tudunk dönte-
ni, de azt már tudjuk, hogy a 
Mátrában töltenénk el szíveseb-
ben néhány napot. 

Nagycsaládos pihenés a Mátrában
Az Erzsébet-program Élmény együtt elnevezésû pályá-
zata a nagycsaládosok számára nyújt támogatást a 
kikapcsolódáshoz és a közös pihenéshez. Az egyik elsõ 
sikeres pályázatot Szabó István és családja nyújtotta 
be: a nyertes pályázatról szóló emléklapot Horváth 
Endre, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Kuratóriu-
mának elnöke személyesen adta át a nyerteseknek.

Szabó István feleségével és négy gyermekével mehet üdülni 

Egyre többen ismerik és keresik

Az Erzsébet-program az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb 
szociális üdültetési programja. Horváth Endre, a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriumának elnöke a 
Gazdasági Rádiónak adott interjújában arról beszélt, meny-
nyire egyszerûen lehet pályázni, és hogy ezt a lehetõséget 
tényleg csak a leginkább rászorultak vehetik igénybe.

Egy negyvenezer forintos csomaghoz 10 ezer forint önrész szükséges

Horváth Endre: Rászorulókat 
támogató programot alkottunk!

Horváth Endre, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriumának elnöke

Erzsébet-utalvány: 
országszerte elfogadják
Már jóval több mint 20 ezer helyen lehet Erzsébet-utal-
vánnyal fizetni. Országos élelmiszerbolt-hálózatokban, 
éttermekben, szállodákban, vendéglátóhelyeken fogadják 
el a hideg- és melegétkezési utalványt. A nagyobb háló-
zatok mellett már számos kisebb, családi vállalkozás is 
csatlakozott a programhoz, felismerve annak elõnyeit.

Az Erzsébet-programnak köszönhetõen pihenést nyert a Szabó család 

A CBA Kereskedelmi Kft. az 
egyik legnagyobb kereskedelmi 
hálózat, ahol az Erzsébet-utal-
vány beváltható. – 3300-nál is 
több üzletünk van az ország 
minden részén. Az emberek, 
rövid idő alatt találnak olyan 
CBA-t, ahol levásárolhatják ezt 
a cafetériajuttatást – mond-
ta Fodor Attila, az áruházlánc 
kommunikációs vezetője. 
– Azért csatlakoztunk az elfo-
gadóhelyek körébe, mert bolt-
jainkban igyekszünk minél 
komlexebb, teljesebb körû szol-
gáltatásokat nyújtani. Az élel-
miszerek nagy részére – az alko-

holterméket leszámítva – bevált-
ható ez az utalvány, így egy-egy 
nagyobb áruházunkban akár 10 
ezer különféle árucikk közül is 
válogathatnak a vásárlóink.

Fodor Attila szerint a vásárlók 
igénylik is a lehetőségét annak, 
hogy Erzsébet-utalvánnyal is 
lehessen fizetni. 

– Az Erzsébet-utalványt azért 
is támogatjuk, mert az állam 
ezen utalványok kibocsátója, 
így biztosak lehetünk abban, 
hogy a bevételek nem kerül-
nek ki az országból, hanem 
Magyarországon hasznosulnak, 
a magyar emberek javára. Ez 
egy nagyon szimpatikus vonu-
lata ennek a rendszernek.

A kommunikációs vezetőnek 
egyelőre még nincs pontos adata 
arról, hányan fizetnek Erzsébet-
utalvánnyal a CBA hálózat bolt-
jaiban.

– A munkavállalók pár nappal 
ezelőtt kapták meg először ezt az 
utalványtípust. Ahhoz, hogy egy 
összesített adatot mondhassak, 
két-három hétnek még el kell tel-
nie. Abban bízunk, hogy mivel 
kedvezőek az utalvány igénybe-
vételének feltételei, egyre többen 
használnak majd Erzsébet-utal-
ványt a vásárláshoz. 

Az egyik legnagyobb 
hálózatban is elfogadják 


