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Jövőre átalakul a cafeteria rendszere
VÁLTOZÁSOK 2012-BEN A SZÉP kártya lesz a béren kívüli juttatások zászlóshajója
Jóval többen járnak jól a
béren kívüli juttatások
kedvezményeinek terve-
zett átalakításával, mint
akik a változások átmeneti
vesztesei lehetnek – véli
Tölgyesi András, az OTP
Pénztárszolgáltató Zrt. ér-
tékesítési és marketing-
igazgatója. Szerinte a Szé-
chenyi Pihenõkártyát akár
már a jövõ év elején olyan
széles körben lehet fel-
használni, mint az üdülési
csekket, és a melegétkezé-
si utalványok igénybevéte-
lekor sem lesznek az elfo-
gadói hálózattal kapcsolat-
ban problémák.

– Hogyan változnak januártól
a béren kívüli juttatások sza-
bályai?

– Még csak az ezzel kapcsola-
tos kormány-elõterjesztést és
képviselõi módosítási javaslato-
kat ismerjük. Az Országgyûlés
várhatóan a november 21-én
kezdõdõ héten dönt a béren 
kívüli juttatások szabályait is
érintõ adótörvényekrõl. A kor-
mány elõterjesztésének az a 
lényege, hogy kibõvíti a Szé-
chenyi Pihenõkártya felhaszná-
lási lehetõségeit. A kártyával ma
csak szálláshelyeken vagy azok-
hoz kapcsolódóan igénybe vett
szolgáltatásokért lehet fizetni
évi 300 000 forint erejéig. A
kormány elképzelései szerint
azonban a kártyára egy évi 
150 000 forint nagyságú, meleg-
étkeztetésre igénybe vehetõ és
egy évi 75 000 forintos, rek-
reációs célra felhasználható
összeget tartalmazó „zseb” ke-
rül a 2012-tõl 225 000-es keretre
tervezett szálláshelyi mellé.

– Mi marad meg és mi szûnik
meg a jelenlegi juttatások 
közül?

– Az elõterjesztés szerint to-
vábbra is kevesebb közteher
kapcsolódik az önkéntes nyug-
díjpénztárakba, az egészség-
pénztárakba és az önsegélyezõ
pénztárakba fizetett összegek-
hez – nyugdíjpénztáraknál a
minimálbér feléig, a másik két
pénztárnál pedig annak 30-30
százalékáig. Kedvezményes
marad a munkáltató által fize-
tett iskolakezdési támogatás és
évi 60 000 forint erejéig a hideg-
étkeztetési utalvány is. A mai
tervek szerint megszûnik a pa-
píralapú melegétkezési utal-
vány, a kulturális utalvány és
az internet után járó kedvez-
mény. Mindezek azonban még
változhatnak.

– Miért akarja módosítani 
a kormány a jelenlegi rend-
szert?

– Úgy látom, hogy az egyik 
ok a rendszer kifehérítése. Az
utalványoknak nem elhanya-
golható másodlagos piaca volt:
sokan 70 százalékos értéken
váltották be ezeket. Emellett a
kormánynak gazdaságfejleszté-
si céljai is vannak a Széchenyi
Pihenõkártya bevezetésével.
Egyrészt a belföldi turizmus 
fellendítésében, másrészt a ha-
zai vállalkozásoknak a támoga-
tásában.

– Ki hogyan jár majd a válto-
zással?

– A munkáltatók egyértel-
mûen és azonnal jól járnak a
kártya bevezetésével, mert a
kártya használata számukra
költségmentes és kevesebb ad-
minisztrációval jár. Az elfoga-
dók is jobban járnak, mert az
utalványok utáni 3–7 százalé-

kos jutalék helyett csak 1,5
százalékot kell fizetniük. A
munkavállalók lehet, hogy ele-
inte kevesebb helyen tudják
használni a kártyát, mint az
utalványokat, de az elfogadó-
helyek száma folyamatosan és
gyorsan nõ majd, mert mind a
szolgáltatóknak, mind a kibo-
csátóknak ez az érdeke. Meg-
ítélésem szerint a SZÉP kártya
rövid idõ alatt ugyanolyan 

körben elfogadottá válik, mint
a papírutalványok. További
elõny a munkavállalóknak,
hogy a kártya elvesztése ese-
tén a bankkártyákhoz hasonló-
an letiltható, így a fel nem
használt összeg nem vész el. A
kártya használata összességé-
ben lényegesen egyszerûbb és
kényelmesebb, mint a papír-
utalványoké. 
– Mennyibe kerül a kártya-

használat a munkavállaló-
nak?

– Az alkalmazottak saját elsõ
kártyája díjmentes. Az elveszí-
tett kártya pótlása és a család-
tagok által használható társkár-
tya díja 1500 forint + áfa. Maga
a használat a munkavállaló szá-
mára nem jár költséggel.

– Kik lehetnek a változás
vesztesei?

– Közép- és hosszú távon aki
átáll az elektronikus rendszer-
re, csak nyerhet vele. Az OTP
SZÉP kártya rendszerét igye-
keztünk úgy kialakítani, hogy
azok számára is biztosítani 
tudjuk szolgáltatásunkat, akik
nem szeretnének POS-termi-
nált telepíteni. Nekik ajánljuk
az ingyenesen elérhetõ fizetési
módokat, például az OTP SZÉP
kártya honlapján, vagy telefo-
nos azonosító rendszerünk 
útján.

– Milyen vállalkozások bo-
csáthatnak ki Széchenyi Pihe-
nõkártyát?

– Három fõ követelménynek
kell eleget tenni a kibocsátóhoz
kapcsolódó vállalatcsoportnak:
jogszabályban meghatározott
keretrendszer szerint megfele-
lõ tapasztalattal kell rendelkez-
nie kártyakibocsátásban, vala-
mint az öngondoskodással 
kapcsolatos szolgáltatásokban,
emellett ügyfelek számára nyit-
va álló helyiségeket kell fenn-
tartania minden 30 000 fõ fe-
letti településen. Jelenleg há-
rom, banki háttérrel rendelke-
zõ szolgáltató felel meg ezek-
nek a feltételeknek, és ebbõl
kettõ már megkezdte a kártya
kibocsátását: az OTP és az
MKB. A K&H is bejelentette a
SZÉP kártya piacon való indu-
lási szándékát.

– Nem gondolja, hogy túl szûk
körre szabták ezeket a szabá-
lyokat?

– Ilyen összetett, kártyaalapú
rendszert üzemeltetni megfele-
lõ tapasztalat nélkül súlyos koc-
kázatokat rejtene. Az OTP rá-
adásul nemcsak bankkártyák
esetében rendelkezik megfelelõ
piaci rutinnal, de a 90 000 kibo-
csátott OTP Cafeteria kártya is
garanciát nyújt, mellyel egyéb-
ként piacvezetõk vagyunk az
elektronikus béren kívüli jutta-
tások piacán is. Az itt szerzett 
hároméves tapasztalat sokat se-
gít abban is, hogy megalapozott
tanácsokkal segítsük munkál-
tatói partnereinket rendszereik
kiépítésében, üzemeltetésében.  

– Van bármilyen különbség a
szolgáltatók között? Hiszen
ugyanazt a terméket, azonos
feltételekkel kell kínálniuk.
Ön szerint miért érdemes
pont az OTP SZÉP kártyát vá-
lasztani?

– Az OTP Széchenyi Pihenõ-
kártyát már most közel 1900
helyen elfogadják, és hetente
több százzal nõ az elfogadóhe-
lyek száma. Így reményeink
szerint jövõre már ugyanolyan
széles körben lesz használha-
tó, mint az üdülési csekk. Me-
legétkezést kínáló vendéglátó-
helyeken jelenleg 4600 termi-
nálunk mûködik, ahol OTP
Cafeteria kártyával tudják ügy-
feleink a szolgáltatást igénybe
venni. Terveink szerint a me-
legétkezési elfogadóhelyek szá-
ma néhány hónap alatt elérhe-
ti a mai csekkes elfogadói háló-
zat nagyságát. Ugyanakkor al-
ternatív megoldásokat is kíná-
lunk a munkáltatók számára
az üzemi étkezés OTP SZÉP
kártyán keresztüli biztosításá-
ra is.

2011 júliusában átadták az elsõ
OTP Széchenyi Pihenõkártyát
(SZÉP), és ezzel párhuzamosan
megindult a kártya elfogadói
hálózatának kiépítése. 2012-tõl,
a béren kívüli juttatásokhoz kö-
tõdõ jogszabályi változások kö-
vetkeztében várhatóan nagyobb
szerepet kap a SZÉP kártya, 
a változásokról, valamint a
munkáltatók teendõirõl Vámo-
si-Nagy Szabolcs adószakértõt
kérdeztük.

– Mi a véleménye a béren kí-
vüli juttatások szabályozásá-
nak várható változásairól, a
SZÉP kártya szerepének nö-
vekedésérõl?

– A jelenlegi helyzetben sok
minden múlik a törvényi szabá-
lyozáson, nemsokára várható a
parlamenti szavazás arról, hogy
pontosan hogyan fog kinézni az
új rendszer. Például nem mind-
egy, hogy a tervezett 10 száza-
lékos egészségügyi hozzájáru-
lást beleveszik-e a törvényi sza-
bályokba, hiszen ez nagymér-
tékben drágítaná a cafeteria-
juttatásokat. Mindazonáltal a
változások és a SZÉP kártya be-

vezetése önmagukban pozitív-
nak tekinthetõk, hiszen ötszáz-
ezer forintig növekedhet a mun-
káltató által adható cafeteria-
támogatás kerete. A rendszer 
sikere leginkább azon múlik,
hogy lesz-e elég elfogadóhely. 

– Hogyan készüljön fel egy
munkáltató az átállásra? Ho-
gyan készítse fel a munkavál-
lalóit?

– A legfontosabb, hogy köves-

se a törvényi változásokat, majd
ezt követõen a végrehajtási ren-
deletben rögzítetteknek megfe-
lelõen járjon el. Véleményem
szerint a munkavállalókat nem
szükséges külön felkészíteni, a
jelentõsebb változások inkább
a munkáltatókat, az elfogadóhe-
lyi hálózatokat érintik. Azon-
ban az elégedetlenség megelõ-
zése érdekében a rendszer fel-
állítása elõtt érdemes megkér-
dezni a munkavállalókat arról,
hogy milyen juttatásokat sze-
retnének. 

– Mi lehet a SZÉP kártya leg-
nagyobb elõnye egy munkál-
tató számára?

– Elsõsorban olcsó. A Széche-
nyi Pihenõkártyán adott juttatá-
sok munkáltatói költsége jelen-
tõsen alacsonyabb, mint a bér-
ben adott juttatásé. Ez még ak-
kor is igaz, ha a kormány beve-
zeti a béren kívüli juttatásokra
a 10 százalékos EHO-t, hiszen a
bér után fizetendõ 18 százalé-
kos munkavállalói társadalom-
biztosítási hozzájárulást és más
kötelezettségeket így sem kell
fizetni.

Hogyan adhatunk pihenőkártyát?
Mi az a Széchenyi Pihenõkártya,
és hogyan érdemes bevezetni?
Ez a kérdés számos munkáltató-
ban merül fel a mostani idõszak-
ban, hiszen jövõre nagy változá-
sok várhatók a cafeteriapiacon.
A SZÉP kártya funkciói várható-
an kibõvülnek, és a felhasznál-
ható keret növekedni fog. Az
elektronikus rendszer elõnye,
hogy könnyen bevezethetõ és
minimális adminisztrációt igé-
nyel.

Az OTP SZÉP kártya kibocsá-
tójával, az OTP Pénztárszolgál-
tatóval az interneten is lehetsé-
ges szerzõdni, egy viszonylag
egyszerû folyamat során: elõ-
ször ki kell tölteni az OTP SZÉP
kártya honlapján található szer-
zõdést, majd aláírva eljuttatni
azt a szolgáltató részére. Ezt kö-
vetõen az OTP Pénztárszolgálta-
tó ellenõrzi az adatokat, majd
megküldi az internetes elérés-
hez szükséges felhasználónevet
és jelszót. A webes felületen a
munkáltató megrendelheti a
kártyákat, majd ugyanitt végre-
hajtja a kártyák feltöltését. Ezt
követõen a munkavállaló pos-
tán kapja meg a kártyáját, de

igény esetén a munkáltatónak
közvetlenül is kiszállítják. A
kártya több éven keresztül
használható, így nem kell min-
den évben a beszerzésével járó
lépéseket megtenni. 

Az elektronikus elven mûkö-
dõ SZÉP kártya bevezetése szá-
mos elõnnyel jár a munkáltató
számára. Mindenekelõtt kevés
adminisztrációt igényel, s nem
kell a szállítással, tárolással,
szétosztással és aláíratással
bajlódni. A SZÉP kártya akár
év közben is beszerezhetõ, az
üdülési csekk mellett már

2011-ben is igényelhetõ. Az át-
utalt jóváírást követõen a mun-
kavállalók szinte azonnal fel-
használhatják a keretüket. A
kártyához kapcsolódó szolgál-
tatásért sem a munkáltatónak,
sem a munkavállalónak nem
számít fel díjat az OTP Pénz-
társzolgáltató. A SZÉP kártya a
munkavállalók körében is ha-
mar kedveltté válhat, hiszen
használata egyszerû és prakti-
kus, ráadásul forintra ponto-
san annyit költhetnek róla,
mint amennyibe az igénybe
vett szolgáltatás kerül.

Megéri bevezetni a SZÉP kártyát

Tölgyesi András, az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. értékesítési és marke-
tingigazgatója

Vámosi-Nagy Szabolcs
adószakértõ

AZ OLDAL MEGJELENÉSÉT AZ                                                TÁMOGATTA.
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