A Kormány 198/2013. (VI. 13.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdés a) pontja a következő ac), ad) és ae) alponttal
egészül ki:

[A szolgáltató – a kártyával azonosított elektronikus utalvány elfogadás esetén – kizárólag a szolgáltató
tevékenységi körébe tartozó, a kártya elektronikus utalvány funkciója szerinti felhasználásnak jogszerűen
megfelelő, és az alábbi felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és
társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója
részére:
a) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti szálláshely alszámla terhére]

„ac) a szálláshelyen igénybe vehető, és a szálláshelyen a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető
bármely
szolgáltatás,
ad) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
ae) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a
strandszolgáltatás).”
2. §

Az R. 5. § (1) bekezdés b) pontja a következő bd) és be) alponttal egészül ki:

[A szolgáltató – a kártyával azonosított elektronikus utalvány elfogadás esetén – kizárólag a szolgáltató
tevékenységi körébe tartozó, a kártya elektronikus utalvány funkciója szerinti felhasználásnak jogszerűen
megfelelő, és az alábbi felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és
társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:
b) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti vendéglátás alszámla terhére]

„bd) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
be) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a
strandszolgáltatás).”
3. §

Az R. 5. § (1) bekezdés c) pont ci) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szolgáltató – a kártyával azonosított elektronikus utalvány elfogadás esetén – kizárólag a szolgáltató
tevékenységi körébe tartozó, a kártya elektronikus utalvány funkciója szerinti felhasználásna jogszerűen
megfelelő, és az alábbi felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és
társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:
c) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti szabadidő alszámla terhére]
„ci) egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a
sporthorgászat és
a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója tevékenységből a szabadidős sportrendezvények
nevezési,
regisztrációs díja),”

Az R. 2. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium a kártya rendszerének céljai
elérése érdekében elősegíti az intézmények és a szolgáltatók együttműködését, és részt vesz a
kártya működésével, felhasználásával kapcsolatos ismeretek terjesztésében, a kártya
népszerűsítésében.”
Az R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az intézmény minden hónap 10. napjáig a turizmusért felelős miniszternek elektronikus
formában megküldi az előző hónap utolsó napján fennálló állapot szerint az előző hónapra, az
adott év január 1-je és az előző hónap utolsó napja közötti időszakra, továbbá a kibocsátás
megkezdése és az előző hónap utolsó napja közötti időszakra vonatkozóan összesítve az
alábbi adatokat:
a) a kártya elfogadására irányuló megkötött szerződések darabszáma,
b) a munkáltatókkal megkötött szerződések darabszáma,
c) azon munkáltatók darabszáma, amelyek teljesítettek feltöltést munkavállalójuk kártyájára,

d) azon munkavállalók darabszáma összesen, és alszámlánkénti bontásban, akiknek érkezett
feltöltés
az elektronikus utalvány nyilvántartására,
e) kiadott társkártyák darabszáma,
f ) feltöltött és a munkavállalók részére kiadott kártyák darabszáma,
g) a munkavállalók elektronikus utalvány nyilvántartásán szereplő utalványok értéke összesen,
és alszámlánkénti bontásban (ezer forintban),
h) beváltott utalványok értéke összesen, és alszámlánkénti bontásban (ezer forintban),
i) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban a szolgáltatás nyújtásának helye
szerinti megyénként,statisztikai régiónként, turisztikai régiónként összesítve (ezer forintban),
j) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban, az elfogadóhely tevékenysége
(TEÁOR’08 száma) szerint összesítve (ezer forintban),
k) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban, a szolgáltatás nyújtásának helye
szerinti településenként és az elfogadóhely tevékenysége (TEÁOR’08 száma) szerint összesítve
(ezer forintban).”
6. §

Hatályát veszti az R. 23. §-a.

7. §

Nem lép hatályba a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól
szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet
9. §-a.

8.§ (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 5. § 2013. július 1-jén lép hatályba.
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