
 

 

SZÉP kártya felhasználással kapcsolatos FONTOS változások – VDSZ tájékoztató 2023.01.17. 
 
A lent idézett kormányrendelet alapján 2022.10.15-ig a SZÉP kártyára feltöltött, és ebből a 2023.05.31-
ig fel nem használt egyenlegek után 15% költséget számít fel a szolgáltató 2023.05.31-én. 
 
A VDSZ abban tud segítséget nyújtani, hogy a tagjai számára előlegfizetési lehetőséget biztosít a 2023. 
évi üdülések kifizetésére, azonban felhívjuk a figyelmüket, hogy a SZÉP kártyával befizetett összegeket 
nem áll módunkban visszafizetni a befizetők részére, amennyiben még sem veszik igénybe a 
leelőlegezett szállás lehetőséget a 2023. évben.  
 
A kormányrendelet így szól: 
 
ÚJ határidők a SZÉP Kártya felhasználásban 

2022 október 6-án megjelent új veszélyhelyzeti Kormányrendelet módosította a SZÉP kártya 
egyenlegekre vonatkozó felhasználási feltételeket a következőek szerint: 
 
A 2022. október 15-ig feltöltött egyenlegeket 2023. május 31-ig használhatják a kártyabirtokosok 
költségek levonása nélkül. 
A kártyaszolgáltató egyszeri díjat számít fel a 2022. október 15-ig feltöltött, de 2023. május 31-ig fel 
nem használt egyenleg után. A díj mértéke a fel nem használt egyenleg 15 százaléka, de legalább 
100 forint. 
A 100 forintnál alacsonyabb maradványkeret esetén a díj mértéke megegyezik a fel nem használt 
összeggel. 
 
Mi a helyzet a 2022. október 15. napját követő feltöltésekkel? 
 
Ezekre az összegekre is új szabályt hoz a módosítás, de ez a szabály jóval később érezteti majd a 
hatását. 
 A 2022. október 15. napja után a feltöltést követő legalább 365 napos időszak alatt fel nem 
használt egyenleg terhére szintén a fenti szabály szerinti 15 százalékos egyszeri díjat számít fel a 
szolgáltató március 20. és szeptember 20. napokon. A díj nem számítható fel azon pénzeszközre, 
amely után e rendelet szerinti díjat már számoltak fel. 
Így a jelenlegi értelmezés szerint például egy 2022. október 16-i feltöltés után a 365 napot követően 
legközelebb 2024. március 20-án érvényesítené ezt a díjlevonást a szolgáltató az addig el nem 
költött összegre. 

Egyéb SZÉP kártyával kapcsolatos módosítás 2023. évre 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023.01.01-től a SZÉP kártya zsebei (vendéglátás, rekreáció) megszűntek 
és a fennálló egyenlegek 2023.01.09-től átvezetésre kerültek a megmaradt szállás zsebbe.   
2023.01.01-től a munkáltató már csak a szállás alszámlára tölthet fel összeget a munkavállalók 
számára. A szállás zsebből minden olyan kiadás fedezhető, amelyre a SZÉP kártya valamely zsebe 
alkalmas volt a változtatást megelőzően is. 
 
Ha bármi kérdése merülne fel tájékoztatónkkal kapcsolatban, keresse Vargáné Kiszel Zsuzsanna 
kolléganőnket a VDSZ titkárságon keresztül. Kapcsolat: mail@vdsz.hu illetve napközben 06-1-461-2418 
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