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A Magyar Közlönyben 2012. október 26-án megjelent, 301/2012. (X. 26.) Kormányrendelet módosította a
Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.)
Kormányrendeletet.
A módosítások 2012. november 25-től hatályosak és az alábbi változtatásokat tartalmazzák:


a SZÉP Kártya programgazda egyértelműen definiálta törekvéseit a SZÉP Kártya elfogadás kapcsán,
azaz a szolgáltatás közvetítőjével nem lehet szerződést kötni, csak azzal, aki a szolgáltatást
ténylegesen nyújtja. A módosítással így egyértelművé vált, hogy SZÉP Kártya elfogadásra nem lehet
szerződést kötni pl.: utazásközvetítő, szállásközvetítő, jegyértékesítést más szervezet részére végző
szolgáltatókkal, vagyis azokkal, akik csak és kizárólag más szolgáltató termékeit értékesítik és önálló
szolgáltatási terméke nincsen pl.: saját szervezésben történő utazásszervezés vagy utazás
lebonyolítás szolgáltatás.

az egyes alszámlák felhasználhatósága az alábbiak szerint változik:


szálláshely alszámláról a TEÁOR ’08 55.90-ből a családi panzió szolgáltatása maradt meg, a többi
szolgáltatás (pl. diákszálló stb.) kikerült



a szabadidő alszámla felhasználhatósága az alábbiak szerint módosul:
o egyéb humán-egészségügyi ellátásból a fizikoterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, a
diagnosztikai szolgáltatás, a terhes gondozás, és az egyéb máshová nem sorolt humán egészségügyi
ellátás maradt meg (TEÁOR'08 86.90)
o máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységből a szabadidőpark- és
strandszolgáltatás, sípálya és sporthajó kikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény
működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése maradt meg
(TEÁOR'08 93.29)
o egyéb sporttevékenység tekintetében a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége mellett
sporthorgászat is elszámolható (TEÁOR'08 93.19)

Szabadidő alszámláról igénybe vehető új szolgáltatások:





sportlétesítmény működtetésében elszámolható a sportpályák bérlése, uszoda belépő és bérlet
értékesítése (TEÁOR'08 93.11)
sportegyesületi tevékenység (TEÁOR'08 93.12.),
sport, szabadidős képzés (TEÁOR'08 85.51.),
szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR'08 77.21.)

a SZÉP Kártya elfogadóhelyek felé felszámított díj mértéke tranzakciónként legalább 12 forint, de
nem lehet több mint a szerződés alapján lebonyolított utalvány beváltási forgalom 1,5%-a. A díj
számítása a 2012. november 25-i 00.00.01 másodperc utáni időpontban beváltott utalványokra
vonatkozik, utalványt az intézmény az utalvány elfogadása napjától számított legfeljebb 5
munkanapon belül köteles beváltani (azaz a SZÉP Kártyás szolgáltatás ellenértékét teljesíteni az
elfogadóhely számára.)

a Kormányrendelet új elemként bevezeti a jogszerűtlen kártyahasználat után a bírság kiszabhatóságát,
valamint meghatározza a jogsértő magatartás esetén a kiszabható bírság mértékét. Az ellenőrzésre
feljogosított hatóság (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal) a rendeletben foglalt szolgáltatási
előírások megsértése esetén 50 ezer forint - 500 ezer forint közötti bírságot vethet ki első alkalommal,
ismételt jogsértés esetén a felső határ 1 millió forint. Három éven belül történő ismételt jogsértés esetén a
Hatóság kötelezheti az intézményt a szerződés felmondására. Ezen szolgáltatóval a SZÉP Kártya
elfogadására irányuló új szerződést a szerződés felmondásától számított egy évig egyik SZÉP Kártya
kibocsátó intézmény sem köthet.
a szolgáltató által elfogadott elektronikus utalványt az intézmény az utalvány elfogadása napjától számított
legfeljebb 5 munkanapon belül köteles beváltani.
a SZÉP Kártya alszámlákra utalt támogatások másik alszámlára nem utalhatók át, azokat kizárólag a
munkáltató általi utalásban megjelölt alszámlán lehet nyilvántartani, és csak az alszámlának megfelelő
szolgáltatás tényleges nyújtására lehet beváltani.
a munkavállaló halála esetén az intézmény a munkavállaló elektronikus utalvány (kártya) használatát a
hagyatéki eljárás végéig felfüggeszti, ideértve a munkavállaló társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója
általi használatot is. Ez esetben az utalvány lejárati idejét (feltöltés évét követő év december 31.) nem kell
figyelembe venni. Az intézmény köteles a hagyatékátadó végzésben foglaltak szerinti megosztásban a
hagyatékot az örökösök részére készpénzben kifizetni, a hagyatékátadó végzés benyújtástól számítva
legkésőbb 15 munkanapon belül.
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