A Kormány 301/2012. (X. 26.) rendelete a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának
és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
módosításáról
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában, a 11. §
tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés i) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:
1. § A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011.
(IV. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép: (E rendelet alkalmazásában:)
„3. szolgáltató: az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely az e rendeletben
meghatározott szolgáltatásokat ténylegesen nyújtja, ide nem értve a szolgáltatás közvetítőjét,”
2. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Széchenyi Pihenő Kártya támogatás
jogcímén juttatott támogatásokat az elektronikus utalvány nyilvántartásban elkülönítetten kell
nyilvántartani, az elektronikus utalvány nyilvántartás elkülönített részére kizárólag az SZJA
törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatások érkezhetnek. Az
elektronikus utalvány nyilvántartás elkülönített részén belül az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés
c) pont ca)–cc) alpontja szerinti egyes alszámlákra utalt támogatások másik alszámlára nem
utalhatók át, azokat kizárólag a munkáltató általi utalásban megjelölt alszámlán lehet
nyilvántartani, és csak az alszámlának megfelelő 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti
szolgáltatás tényleges nyújtására – ide nem értve a szolgáltatás közvetítését – lehet beváltani.”
3. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) 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
aa) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-bõl a családi panzió
szolgáltatása),
ab) belföldi utazásszervezés (TEÁOR'08 79.12.-bõl belföldi előre összeállított utazási csomagok
értékesítése),
b) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti vendéglátás alszámla terhére
ba) éttermi és mozgó vendéglátás (TEÁOR'08 56.10.),
bb) egyéb vendéglátás (TEÁOR'08 56.29.),
bc) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-bõl a családi panzió
szolgáltatása),
c) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti szabadidő alszámla terhére
ca) egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR'08 86.90-bõl a fizikoterápiás szolgáltatás, a
dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás, és az egyéb máshová
nem sorolt humán egészségügyi ellátás),
cb) előadó-művészet (TEÁOR'08 90.01.),
cc) múzeumi tevékenység (TEÁOR'08 91.02.),

cd) növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR'08 91.04.),
ce) vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR'08 93.21.),
cf) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR'08 93.29-bõl a
szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajó kikötő szolgáltatásai, valamint a
szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök
kölcsönzése),
cg) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR'08 96.04.),
ch) testedzési szolgáltatás (TEÁOR'08 93.13),
ci) egyéb sporttevékenység (TEÁOR'08 93.19-bõl verseny- és lovaglóistállók tevékenysége és a
sporthorgászat),
cj) belvízi személyszállítás (TEÁOR'08 50.30.),
ck) egyéb foglalás (TEÁOR'08 79.90-bõl az idegenvezetés),
cl) sportlétesítmény működtetése (TEÁOR'08 93.11-bõl a sportpályák bérlése, uszoda belépő és
bérlet értékesítése),
cm) sportegyesületi tevékenység (TEÁOR'08 93.12.),
cn) sport, szabadidős képzés (TEÁOR'08 85.51.),
co) szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR'08 77.21.),
cp) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-bõl a családi panzió
szolgáltatása).”
4. § Az R. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szolgáltató által elfogadott elektronikus utalványt az intézmény annak általa történt
elfogadása napjától számított legfeljebb 5 munkanapon belül köteles beváltani.”
5. § Az R. 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A munkavállaló halála esetén az intézmény a munkavállaló elektronikus utalvány
nyilvántartása alapján rendelkezésre álló utalványok használatát a hagyatéki eljárás végéig
felfüggeszti, ideértve a munkavállaló társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója általi
használatot is. Ez esetben az (1) bekezdésében meghatározott lejárati időt nem kell figyelembe
venni. Az intézmény köteles a hagyatékátadó végzésben foglaltak szerinti megosztásban a
hagyatékot az örökösök részére készpénzben kifizetni, a hagyatékátadó végzés intézmény
részére való benyújtástól számítva legkésőbb 15 munkanapon belül.”
6. § Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti összes költségnek az intézmény által a szolgáltató felé felszámított
része tranzakciónként legalább 12 forint, de nem lehet több, mint a kártya elfogadásáról szóló
szerződés alapján bonyolított utalvány beváltási forgalom 1,5%-a, amelyet az intézmény a
kártyával közvetlenül összefüggő működési és marketing költségeire fordít. Az intézmény köteles
e költségeit számviteli rendszerében elkülönítetten nyilvántartani.”
7. § Az R. 13.§-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A kártya kibocsátására olyan, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi
XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltató – kivéve a
természetes személyt és a szolgáltatóval szerződött szolgáltatót – jogosult, amelyet határozatlan
időre vagy a kártyakibocsátás megkezdésétől számított még legalább 5 év határozott
időtartamra alapítottak, és amely a vele a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
szerinti ugyanazon elismert vagy tényleges vállalatcsoportként működő gazdasági társasággal,
illetve a vele legalább 5 éve szerződéses jogviszonyban – kivéve a letétkezelői tevékenység

folytatását és a befektetési üzletmenet kihelyezését – álló Öpt. 2. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral együttesen megfelel az alábbi feltételek
mindegyikének:)
„d) vállalja a 14. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás-vezetési, továbbá a 14. § (2) bekezdése
szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek a többi kibocsátó intézménnyel közös teljesítését.”

8. § Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezése lép:
„14. § (1) Az intézménynek és a szolgáltatónak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a
kötelezettségek és a rendeltetésszerű joggyakorlás megállapítható.
(2) Az intézmények minden hónap 10. napjáig közösen (mindegyik intézmény adatait
összesítve), elektronikus formában megküldik az előző hónap utolsó napján fennálló állapot
szerint az alábbi adatokat a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak:
a) a kártya elfogadására irányuló megkötött szerződések darabszáma,
b) a munkáltatókkal megkötött szerződések darabszáma,
c) kártyát igényelt munkavállalók darabszáma összesen, és az egyes alszámlákra juttatást
igényelt munkavállalók darabszáma,
d) igényelt társkártyák darabszáma,
e) elkészített és a munkavállalók részére kiadott kártyák darabszáma,
f) a munkavállalók elektronikus utalvány nyilvántartásán szereplő elektronikus utalványok értéke
összesen, és alszámlánkénti bontásban (ezer forintban),
g) beváltott elektronikus utalványok értéke összesen, és alszámlánkénti bontásban (ezer
forintban).”
9. § Az R. 14. § (2) bekezdése a következő h), i), j) ponttal egészül ki:

(Az intézmények minden hónap 10. napjáig közösen (mindegyik intézmény adatait összesítve),
elektronikus formában megküldik az előző hónap utolsó napján fennálló állapot szerint az alábbi
adatokat a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak:)
„h) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban a szolgáltatás nyújtásának helye
szerinti megyénként, statisztikai régiónként, turisztikai régiónként összesítve (ezer forintban),
i) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban, az elfogadóhely tevékenysége
(TEÁOR'08 száma) szerint összesítve (ezer forintban),
j) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban, a szolgáltatás nyújtásának helye
szerinti településenként és az elfogadóhely tevékenysége (TEÁOR'08 száma) szerint összesítve
(ezer forintban).”
10. § Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § Az e rendeletben foglalt előírások megtartásának hatósági ellenőrzése a kereskedelmi
hatóság (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörébe tartozik.”
11. § Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) Ha a Hatóság eljárása során megállapítja az e rendeletben meghatározott
rendelkezések megsértését, az eset összes körülményének – így különösen a jogsértés súlyának,
a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának és a jogsértéssel
elért előnynek – figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával az
alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:
a) elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését,
b) megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását,

c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti az ellenőrzöttet
azzal, hogy az a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles
értesíteni a Hatóságot,
d) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a kártya kibocsátását,
e) elrendelheti a jogsértő módon kibocsátott kártyák forgalomból való kivonását vagy
visszahívását,
f) elrendelheti a jogsértő módon kibocsátott kártyák megsemmisítését a környezetvédelmi
szempontok figyelembevételével,
g) a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett
szervezet ügyfelek számára nyitva álló helyiségének, üzletének ideiglenes bezárását, ha az a
kártyával rendelkezők széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében
szükséges.
(2) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (4) bekezdés f) pontja szerinti bírság
mértéke a jelen rendeletben foglaltak szolgáltatók általi megsértése esetén 50 000 forinttól 500
000 forintig terjedhet. A (3) bekezdés szerinti ismételt jogsértés esetén a bírság mértékének
felső határa 1 000 000 forint.
(3) Amennyiben a Hatóság három éven belül egy szolgáltatónál ismételten megállapítja az e
rendeletben meghatározott valamely rendelkezés megsértését, úgy a Hatóság jogerős
határozata alapján az intézmény köteles a szolgáltatóval kötött szerződését 15 napon belül
felmondani, vagy közös megegyezéssel megszüntetni. Ezen szolgáltatóval a kártya elfogadására
irányuló új szerződést a szerződés felbontásától számított egy évig semelyik intézmény nem
köthet.”
12. § Az R. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § Az az intézmény, amely a kártyakibocsátási tevékenységet 2013. április 1-je előtt
megkezdte, a 14. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatást első ízben 2013. április 10-éig
teljesíti.”
13. § Hatályát veszti az R. 10. § (4) bekezdése.
14. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő
30. napon lép hatályba.
(2) A 7. és 8. § 2013. április 1-jén lép hatályba.
(3) A 9. § 2013. július 1-jén lép hatályba.
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