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Az oldal megjelenését
az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. támogatta.

Elõnyösebb lehet a kafetéria rendszere
Az üdülési csekket váltó Széchenyi-pihenõkártya használatával mindenkinek egyszerûbbé válik a dolga

Ú jra és újra elõkerül a kérdés:
miért volt szükség a kafetéri-

arendszer átalakítására?
– Az ok egyszerû, ugyanis a jut-

tatások tekintetében sem az erede-
ti kormányzati, sem pedig a mun-
káltatói szándék nem valósult meg
maradéktalanul. A kormányzati
cél az volt, hogy adókedvezmé-
nyekkel ösztönözzék a széles érte-
lemben vett öngondoskodást és a
szociális juttatások nyújtását, a
belföldi turizmus fellendítését. A
munkáltatók pedig azt szerették
volna, ha dolgozóiknak, reális
áron, hasznos béren kívüli juttatá-
sokat tudnak nyújtani. Ehhez ké-
pest mindenki tudja, hogy egyes
esetekben a papíralapú utalvá-
nyokkal akár kerti fûnyíró gépet is
vehettünk. Ehhez elég volt, ha mel-
lé tettünk mondjuk egy kiflit és egy
zacskó tejet. Ez pedig, lássuk be,
már messze nem az étkezés ked-
vezményes támogatásáról szól.
Hasonló a helyzet a munkáltatónál,
hiszen az adminisztrációs terhek
mellett mindez pénzbe került a cé-
geknek, függetlenül attól, hogy
kedvezményesen adózhattak utá-
na. Harmadrészt mindannyian
tudjuk, hogy egyes papíralapú
utalványoknak jelentõs másodla-
gos piaca volt. Nem volt ritka, hogy
70 százalékos áron készpénzre vál-
tották be az utalványokat. Innentõl
kezdve az eredetileg megfogalma-
zott célok egyike sem teljesült.

– Ehhez képest most mi változik?
– Arról, miként fog kinézni jö-

võre a juttatási rendszer, a kor-
mány-elõterjesztés, valamint azon
a módosító indítványok alapján al-
kothatunk képet, amelyekrõl a par-
lament a jövõ héten fog szavazni.
Az elõterjesztés leszögezi, hogy a
béren kívüli juttatások három cél
eléréséhez járulhatnak hozzá. Egy-
részt a gazdaságfejlesztéshez, más-
részt szociálpolitikai célok megva-
lósításához, harmadrészt pedig az
öngondoskodáshoz. Közülük érte-
lemszerûen a Széchenyi-pihenõ-
kártya lenne az, amely a gazdaság-
fejlesztési célokat szolgálna, mivel a
kormány ennek bevezetésétõl re-
méli, hogy felélénkül a belföldi tu-
rizmus, valamint fellendül a meleg-
étkeztetési, egészségügyi és rekreá-
ciós turisztikai szolgáltató helyek
forgalma. A SZÉP-kártyára vonat-
kozó szabályozás a jövõ heti szava-
zás végeredményétõl függõen any-
nyiban módosulna, hogy míg jelen-
leg a kártyán egy úgynevezett zseb
létezik, és minden szolgáltatást a
szálláshelyeken keresztül vehetõ
igénybe, addig a benyújtott javaslat
szerint a kártyán három zseb lenne,
és nem csak a szálláshelyeken ke-
resztül lehetne fölhasználni azt.
Mindez a gyakorlatban úgy nézne
ki, hogy a jelenlegi egy szolgáltatási
zseb és annak 300 ezer forintos ke-
retösszege kettéválna, és lenne be-
lõle egy szálláshelyzseb, 225 ezer

forintos kerettel, plusz egy szabad-
idõkártya-zseb, 75 ezer forintos
éves kerettel. Emellé pedig jönne
még a vendéglátáskártya-zseb,
amely tulajdonképpen egy elektro-
nikus melegétkezési utalvány, 150
ezer forintos éves kerettel.

– A szavazás végeredményének
ismerete nélkül nyilván nem tud-
nak még egyértelmûen nyilatkozni
a cégek, de hogy látják, mennyire
örülnek a kafetériarendszer átala-
kításának, azon belül is a pihenõ-
kártya bevezetésének?

– Azt látjuk, hogy a cégek vára-
kozással tekintenek a multi-
funkciós SZÉP-kártya bevezetésé-
re. Ettõl függetlenül jól látszik,
hogy jövõre a pihenõkártya adja a
béren kívüli juttatások gerincét. Mi

például most vagyunk túl az OTP
Széchenyi-pihenõkártya bemutató
körútján, az ország valamennyi ré-
giójában tartottunk vállalati ren-
dezvényeket. A visszajelzésekbõl
azt látjuk, hogy a munkáltatók
döntõ többsége valójában csak azt
várja, hogy megjelenjen a Magyar
Közlönyben a pontos szabályozás.

– Az ezt módosító javaslatok
közt olyan is van, amely visszavetné
a kártya iránti érdeklõdést.

– Igen, az egyik javaslat szerint
a kedvezményes juttatások után
tízszázalékos egészségügyi hozzá-
járulás kellene fizetni. Én azonban
bízom abban, hogy a képviselõk
belegondolnak abba, hogy ez a mó-
dosítás nettó tízszázalékos jutta-
táscsökkentést vonna maga után,

ami a jelen gazdasági helyzetben
nem lenne szerencsés. Azt persze
tudni kell, hogy a juttatás még az
egészségügyi hozzájárulás megsza-
vazása esetén is elõnyösebb lenne,
mintha a munkáltató bérben adná
ugyanazt az összeget.

– Ezt leszámítva azonban sem-
mi nem vet árnyékot a pihenõkár-
tyára. Miért félnek a cégek mégis az
átállástól?

– Ennek egyetlen oka a juttatá-
sok szabályozása körüli bizonyta-
lanság volt, de ez most már na-
gyon gyorsan megoldódik. Ha be-
legondolunk, akkor azt látjuk,
hogy a mérleg egyik serpenyõjé-
ben a változással kapcsolatos át-
meneti hátrányok vannak, míg a
másikban már a középtávon is

megmutatkozó elõnyök. Nézzük
például azt, hogy az OTP Széche-
nyi-pihenõkártya már jelenleg is
csaknem kétezer elfogadóhelyen
használható, úgy, hogy még csak
egy zsebe van. Ami az étkeztetést
illeti, ott a SZÉP-kártya idén még
nem használható, viszont az OTP
kafetériakártya három éve már a
piacon van, és azt ma több mint
négyezer-ötszáz helyen fogadják el
melegétkezésre országszerte. A fo-
lyamatos hálózatfejlesztéssel pedig
a következõ hónapokban utolér-
hetjük a papíralapú melegétkezési
utalvány elfogadóhelyeinek szá-
mát. Nagy elõny az is, hogy a pihe-
nõkártya esetében jogszabály ha-
tározza meg, hogy a kártya miatt
sem munkáltatót, sem pedig a
munkavállalót nem terhelik költ-
ségek. Szabályozott az is, hogy az
elfogadóhelyeket terhelõ, kártyá-
val kapcsolatos jutalék mértéke
nem lépheti át másfél százalékot,
ez pedig jóval alacsonyabb, mint a
papíralapú utalványoké.

– Az elfogadóhelyek hogy állnak
a felkészüléssel?

– Igen sok szálláshely jelezte fe-
lénk csatlakozási igényét, a tervek
szerint pedig már jövõre annyi el-
fogadóhelyünk lesz, mint amennyi
az üdülési csekknek volt. A meleg-
étkezés terén maximálisan szeret-
nénk kielégíteni az ügyfelek igé-
nyét. Ennek megfelelõen arra is
készen állunk, hogy akár a mun-
káltatók egyedi igénye alapján,
egyedi módon telepítsünk POS-
terminálokat, vagy tegyünk lehe-
tõvé egyéb fizetési megoldásokat
az elfogadói hálózat bõvítése érde-
kében.

A juttatási rendszer átalakításával, valamint az üdülési csekket
váltó Széchenyi-pihenõkártyával kapcsolatban sok a félreértés.
Ezekrõl, valamint az új kafetériaelem bevezetésének lépéseirõl
kérdeztük Tölgyesi Andrást, az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. ér-
tékesítési és marketing igazgatóját.

Tölgyesi András: a pihenõkártyának jöjõre lesz annyi elfogadóhelye, mint volt az üdülési csekknek FOTÓ: KOCSIS ZOLTÁN

Tavaly étkezésre
jutott a legtöbb
támogatás

É tkezési utalvány, üdülési
csekk, egészségpénztár, közle-

kedési bérlet és önkéntes nyugdíj-
pénztár – íme a 2010-es kafetéria-
toplista. Az ötösfogat a Nexon sta-
tisztikái alapján – amelyeket mint-
egy húszezer munkavállaló
kafetériaválasztása alapján állítot-
tak össze. A felmérésbõl az is
kiderül. hogy az egy fõre jutó átla-
gos kafetériakeret az idei év elejére
tíz százalékkal, 276 842 forintra
csökkent, így épp csak meghaladja
a 2009-es adatot.

Az étkezési utalvány valamivel
több, mint harmincszázalékos vá-
lasztási arányát tovább növelte,
hogy meleg és hideg ételek vásárlá-
sánál is fel lehet használni. Az Étke-
zési Utalvány Forgalmazói Egyesü-
lés adatai szerint az étkezési utalvá-
nyok teljes piaca mintegy 200 milli-
árd forintot tesz ki. Töretlenül má-
sodik helyen állt az üdülési csekk: a
2010-ben értékesített csekkek érté-
ke meghaladta a 46 milliárd forin-
tot. A mûködõ kereskedelmi szál-
láshelyek jelentése alapján tavaly
novemberben 1454 egység fogadta
el fizetõeszközként. A belföldi ven-
dégek az év során 17,1 milliárd fo-
rint értékben fizettek a szálláshelyi
szolgáltatásokért üdülési csekkel,
és ez a belföldi szállásdíjak
harmincöt százalékát tette ki.

Még van mit
tanulniuk
a szállásadóknak

B ár a Széchenyi-pihenõkártya
elfogadása POS-terminálon (a

rövidítés az angol Point of Sale, az-
az a vásárlás helye kifejezést takar-
ja), interneten vagy akár telefonon
keresztül is egyszerûen végezhetõ
mûvelet, a zökkenõmentes mûkö-
déshez nélkülözhetetlen lesz az el-
fogadóhelyek széles körû felké-
szültsége. Jelenleg még azok a szál-
láshelyek sincsenek teljesen tisztá-
ban a szabályozás részleteivel, ame-
lyek már az idén is elfogadják az
üdülési csekket felváltó új, elektro-
nikus fizetõeszközt – derül ki a
cafeteriatrend.hu felmérésébõl. A
kutatás készítõi 58 szálláshelyet ke-
restek meg azzal a kérdéssel, hogy
fizetheti-e egy vendég a vele együtt
érkezõk költségeit is a SZÉP-kár-
tyával. A megkérdezettek csaknem
80 százaléka szerint – fõleg az üdü-
lési csekk esetén korábban elterjedt
gyakorlatára hivatkozva – ennek
semmi akadálya, a szálláshelyek 21
százaléka viszont úgy nyilatkozott,
egyelõre nem tudja, miként van er-
re lehetõség. Még nagyobb, közel 30
százalékos volt a bizonytalanok
aránya arra a kérdésre, hogy mi tör-
ténik, ha valaki kölcsönkapott kár-
tyával érkezik a szálláshelyre. A
kártya ugyanis nem átruházható,
de a munkavállalók társkártyát igé-
nyelhetnek cégüknél.

Benne lesz a top háromban
A plasztiklap iránt már szinte az összes nagy munkáltató érdeklõdik
Bár a pihenõkártya bevezetésé-
rõl csak az év elsõ felében szü-
letett döntés, nyáron már átad-
ták az elsõ plasztiklapot. Azóta
csak az OTP Pénztárszolgáltató
több száz munkáltatóval kötött
szerzõdött, és mintegy kilenc-
ezer igényelt kártyát regiszt-
rált. A programhoz idõközben
már az MKB is csatlakozott, és
ebbéli szándékát a K&H Bank
is jelezte. Ezzel párhuzamosan
az új kafetériaelem iránt egyre
több vállalat érdeklõdik.

S zatmáry Kristóf, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium belgazda-

ságért felelõs államtitkára már a
SZÉP-kártyával kapcsolatos nyári
sajtótájékoztatón is kiemelte, hogy
az új kezdeményezéshez olyan
meghatározó vállalatok fejezték ki
csatlakozási szándékukat, mint
például a Mol Nyrt. vagy a MÁV
Zrt. Azóta számos cég is csatlako-
zott a rendszerhez. A vállalatokon
keresztül mostanáig több százezer
munkavállaló választhat a pihenõ-
kártya szolgáltatásai közül.

A nagy cégek közül egyik legelsõ
csatlakozó a Mol volt, nem véletle-
nül. – A kafetéria-rendszert az or-
szágban elõször mi vezettük be,
még 1997-ben, itthon is meghono-
sítva ezzel ezt a fajta juttatást –

mondja Szõcs László, a Mol-cso-
port humánerõforrás-igazgatója. 

A szakember arról is beszélt la-
punknak, hogy az elmúlt tizennégy
év alatt a cég alkalmazottai megta-
nulták jól és hatékonyan használni
ezt a rendszert, de emellett fontos
az is, hogy néhány kolléga ma is fo-
lyamatosan figyeli, milyen törvényi
változások történnek, illetve várha-
tók ezen a téren. – Hála ennek, fo-
lyamatosan tudjuk frissíteni és al-
kalomadtán bõvíteni az ajánlott,
legjobban felhasználható kafetéri-
aelemek körét. Szõcs László szerint
talán ez a magyarázata, hogy már a
kezdetekkor – tehát még az idei év

elején – a Mol dolgozói közül mint-
egy kétszázötvenen jegyeztek, ös-
szesen mintegy 40 millió forint ér-
tékben az OTP Széchenyi-pihenõ-
kártyából. – A jövõ éves jegyzéseket
sajnos még nem ismerhetjük, hi-
szen a parlament még nem zárta le
a jövõ évi béren kívüli juttatásokat
is érintõ adótörvényeket. Azonban
az már az elõzõ évek statisztikáiból
is jól látszik, hogy cégen belül az el-
sõ három helyen a meleg étkezési
utalvány, az egészségpénztári befi-
zetés és az üdülési csekk áll. Ebbõl
pedig arra lehet következtetni, hogy
a Széchenyi-pihenõkártya az üdü-
lési csekk megszûnésével átveszi

majd a szerepét, és a kedvezõbb
költségek miatt késõbb még népsz-
erûbb is lehet annál.

Horváth Gergely, a Magyar Tu-
rizmus Zrt. vezérigazgatója szintén
arról számolt be lapunknak, hogy a
SZÉP-kártya várhatóan kiemelt he-
lyen szerepel majd a társaság jutta-
tásai közt. –Társaságunknál már
régóta többféle juttatás van, így pél-
dául étkezési jegy és egészségpénz-
tári tagdíj, az OTP Széchenyi-pihe-
nõkártya bevezetéséig pedig volt
üdülési csekk is. Mi pedig már csak
presztízsokokból is az elsõk közt
váltottunk SZÉP-kártyára, és nagy
örömünkre elsõként kaptuk kézhez
a plasztiklapokat – mondja a vezér-
igazgató, hozzátéve, hogy már nyá-
ron a munkavállalóik egynegyede
választotta ezt a juttatást. – Jövõre
természetesen növekedést várunk,
és bízunk benne, hogy akkor már
mindenki leteszi a voksát az üdülé-
si csekket váltó plasztiklap mellett.
Ennek a béren kívüli juttatásnak
egyébként több nagy elõnye is van.
Egyrészt az, hogy adókedvezmény
jár mellé, cégként pedig jobban já-
runk, mint ha megemelnénk a dol-
gozók bérét. Harmadrészt pedig a
kollégákat igenis ösztönözni kell,
hogy pihenjenek, regenerálódja-
nak, hiszen ez esetben lesznek csak
teljesítõképességük csúcsán.

A MOL-csoport dolgozói az elsõk közt kapták kézhez a plasztikkártyát
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