
A Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) birtokosok rekord összeget, mintegy 35 milliárd 
forintot költöttek júliusban a hazai elfogadóhelyeken. Az idei év első hét hónapjában 
összesen 125 milliárd forintért vásároltak a vendéglátás, a szálláshely, illetve a szabadidős 
alszámlákról, ami 24%-os éves növekedésnek felel meg. A belföldi szállásdíjbevételek 
közel negyede érkezett SZÉP-kártyából, és ez az arány várhatóan tovább emelkedik. Az 
MTÜ várakozása szerint, a 2020. áprilisi szabályozás változásoknak köszönhetően az éves 
feltöltés idén akár a 400 milliárd forintot is elérheti a tavalyi 220 milliárd forinthoz képest. 

Az intenzív január-júliusi SZÉP-kártyás forgalom ellenére további 148 milliárd forint vár 
elköltésre, ami 61%-kal több, mint az előző év július végén regisztrált szabad egyenleg! 
Érdemes tehát az elfogadóhelyeknek ösztönözni a SZÉP-kártyás fizetést, különös 
tekintettel az ősszel rendszerint visszaesést mutató kártyás forgalomra. Azoknak a 
szállásadó, vendéglátó és szabadidős szolgáltatóknak, akik eddig még nem szerződtek le a 
SZÉP-kártya kibocsátó bankokkal, célszerű ezt mielőbb pótolniuk. 

SZÉP-kártyás költés 43%-kal nőtt júliusban 

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) SZÉP-kártya elemzése alapján a 

kártyabirtokosok több mint 35 milliárd forintot költöttek 2020. júliusban, ami 43%-os 

növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. A vendéglátás alszámla részesedése 

júliusban 24 milliárd forint (69%) volt, míg a szálláshely és a szabadidő alszámlák - köznapi 

nyelven „zsebek” esetében, sorrendben 8 milliárd forint, illetve 3 milliárd forint költést 

regisztráltak.  

Az idei év első hét hónapjának halmozott SZÉP-kártya költése elérte a 125 milliárd forintot, 

ami 24% növekedés egy év alatt. A kártyabirtokosok 95 milliárd forintért vásároltak a 

vendéglátás alszámláról, 19 milliárd forintot költöttek a szálláshely, míg további 11 milliárd 

forintot a szabadidős zsebből. 

 

Forrás: MTSZA 
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A havi SZÉP-kártya feltöltés is rekordot döntött 2020. júliusban. Az előző év azonos 

időszakával összehasonlítva a feltöltés júliusi növekedése 8%, míg a január-júliusi időszak 

növekedése 20% volt. 

 

Forrás: MTSZA 

SZÉP-kártya ösztönző intézkedések 2020-ban 

A koronavírus-válság következményeit enyhítő gazdaságvédelmi akcióterv részeként, a hazai 

turizmus élénkítése céljából a kormányzat 2020. áprilisban még kedvezményesebbé tette a 

SZÉP-kártya feltételeket. A munkáltatónak 2020. április 22-től december 31-ig tartó 

időszakban a SZÉP-kártyára utalt béren kívüli juttatás után nem kell szociális hozzájárulást 

(szocho) fizetnie, így az adóteher 32,5 százalékról 15 százalékra csökkent. (link: 

https://ado.hu/ado/meghosszabbitottak-ev-vegig-a-szep-kartya-szochomentesseget/) 

Ezzel párhuzamosan átmenetileg jelentősen megemelte a munkáltató által adható összeget, 

így 2020-ban a kedvezményes adókulccsal adható rekreációs keretösszeg a versenyszférában 

450 ezerről 800 ezer forintra, a költségvetési szerveknél pedig 200 ezerről 400 ezer forintra 

növekedett.  

A SZÉP-kártyának három korlátozott rendeltetésű zsebe van: szálláshely, vendéglátás és 

szabadidő zseb. Jogszabály rendelkezik arról, hogy a munkáltatók az egyes alszámlákra 

évente legfeljebb mekkora juttatást utalhatnak. Az alszámlák között nem mozgathatók át az 

összegek, arra a célra kell elkölteni ahová érkezett. 

 
Forrás: 2020. április 22-én hatályba lépett 140/2020. (IV. 21.) kormányrendelet 

A SZÉP-kártyák felhasználási köre az elmúlt években jelentősen kibővült. A szálláshely 

alszámlán levő összeg nemcsak a szállás kifizetésére használható, hanem a hotelben lévő 

összes szolgáltatás kiegyenlítésére is. Emellett bármely alszámla terhére lehet szálláshely-

225 
75 

150 

450 

225 
75 

150 200 

400 

135 
265 

800 

400 

135 
265 

400 

Sz
ál

lá
sh

el
y

Sz
ab

ad
id

ő

V
en

d
ég

lá
tá

s

Ö
SS

ZE
SE

N

Sz
ál

lá
sh

el
y

Sz
ab

ad
id

ő

V
en

d
ég

lá
tá

s

M
A

X
IM

U
M

Versenyszféra Közszféra

SZÉP-kártyára feltölthető juttatás felső összegének változása (ezer 
Ft/év)

2018. jan. 1 - 2020. ápr. 21. 2020. ápr. 22 - dec. 31.

Adócsökkentés 

Keretösszeg növelés 

https://ado.hu/ado/meghosszabbitottak-ev-vegig-a-szep-kartya-szochomentesseget/


3 
 

szolgáltatást, illetve strand vagy gyógyfürdő belépőt vásárolni. (link: 

https://ado.hu/ado/meghosszabbitottak-ev-vegig-a-szep-kartya-szochomentesseget/) 

Az idegenforgalmi adó (IFA) nem fizethető SZÉP-kártyával, azonban 2020. december 31-éig a 

vendégek helyett az állam fizeti az IFA-t is. 

A 2019. évi törvényi módosítás óta a SZÉP-kártyára érkező juttatás már nem évül el. A 

feltöltést követő második naptári év május 31-ig fel nem használt egyenleget már nem utalja 

vissza a bank a munkáltatónak. Továbbra is eléri ezt a munkavállaló, de a bank havi maximum 

3 százalék kezelési költséget, legalább 100 forintot levonhat ezekből a régi egyenlegekből. A 

gazdaságvédelmi akcióterv részeként a fel nem használt egyenlegek után a pénzforgalmi 

szolgáltatói díj átmenetileg felfüggesztésre került, azaz 60 napig nem szedhetnek díjat a 

bankok a 91/2020. (IV. 5.) kormányrendelet szerint.  

A több mint 24,000 elfogadóhelyen díjmentesen használható – és a munkáltatók számára is 

költségmentesen igénybe vehető – SZÉP-kártya eddig leginkább a nagyobb vállalatok 

esetében volt szívesen alkalmazott béren kívüli juttatás, de a könnyítések miatt egyre 

népszerűbb lehet a kis- és középvállalkozások körében is. 

A fenti SZÉP-kártya szabályozás enyhítések forgalom ösztönző hatását a feltöltések havi 

felfutását mutató ábra is illusztrálja:  

 
Forrás: MTSZA, NIBADA 

 

148,4 milliárd forint vár elköltésre 

Az idei évi intenzív SZÉP-kártya költés ellenére, az összesített szabad egyenleg 2020. július 

végére elérte a 148,4 milliárd forintot (61%-kal magasabb, mint egy évvel korábban), ami 

jelentős keresleti potenciált jelent a turizmus ágazatnak.  

Az MTÜ várakozása szerint, a 2020. áprilisi szabályozás változásoknak köszönhetően az éves 

feltöltés idén akár a 400 milliárd forintot is elérheti a tavalyi 220 milliárd forinthoz képest, így 

a szabad egyenleg az év folyamán tovább nőhet.  

A munkáltatók döntik el milyen ütemezésben töltik fel a munkavállalóik pénzforgalmi 

számláira az éves juttatást, így a feltöltések ütemezése nehezen prognosztizálható. 

A potenciális SZÉP-kártyás vendégek száma meghaladja a kétmilliót! Összesen 2.099.701 

darab SZÉP-kártya volt júliusban forgalomban, ami 160,4 ezer darab (8%) növekedés egy év 

alatt. 

 

Elkölthető keret 61%-kal 

több mint tavaly 

Nem évül el a juttatás 

https://ado.hu/ado/meghosszabbitottak-ev-vegig-a-szep-kartya-szochomentesseget/
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Forrás: MTSZA 

Célszerű ösztönözni az őszi SZÉP-kártyás forgalmat  

2018-ban és 2019-ben az őszi átlagos havi költés a csúcs nyári hónapok költésének 

mindössze 55-60 százaléka volt.  

Érdemes tehát az őszi időszakban is vásárlásösztönző kampányt folytatni, a kétmillió 

potenciális ügyfél 148 milliárd forint nagyságú váráslóerejének aktivizálására! 

 

Forrás: MTSZA 

Hogyan legyek SZÉP-kártya elfogadóhely? 

Az elfogadóhelyekre vonatkozó szabályozás viszonylag egyszerűvé tette a SZÉP-kártya 

programhoz való csatlakozást. Az elfogadóhelyekre vonatkozó részletes és aktuális 

információk, valamint a kibocsátó pénzintézetekkel kapcsolatos tanácsok megtalálhatók az 

alábbi linken: https://szepkartya.hu/szep-info/hogyan-valhat-szep-kartya-elfogadohellye-

egy-szolgaltato  

Az elfogadóhelyeknek szerződést kell kötniük a kártyakibocsátó bankokkal. A vendégek 

teljeskörű kiszolgálása érdekében javasolt a kártyakibocsátó bankok mindegyikével 

szerződést kötni.  

A fizetés technikai lebonyolítására érdemes mind POS terminál, mind WEB alapú megoldás 

igénybevételét kérni a kártyakibocsátó bankoktól. 

 

https://szepkartya.hu/szep-info/hogyan-valhat-szep-kartya-elfogadohellye-egy-szolgaltato
https://szepkartya.hu/szep-info/hogyan-valhat-szep-kartya-elfogadohellye-egy-szolgaltato
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Forrás: SZÉP-kártya kibocsátó bankok weboldalai 

Annak felmérésére, hogy a környezetünkben ki szerződött már SZÉP kártya elfogadóhelynek 

a kártya kibocsátó bankok weboldalain ( link OTP Bank), (link: MKB Bank)  (link: K&H Bank), 

vagy a http://szepkartyasok.hu/ országos adatbázisban tájékozódhatunk. Ez utóbbi azonban 

egy nem hivatalos és nem teljeskörű gyűjtemény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerzők 

Domokos Imola (imola.domokos@nibada.net ) 

Gál Krisztina (krisztina.gal@nibada.net ) 

Kun Zsuzsanna (zsuzsa.kun@nibada.net )  

alszámla OTP MKB K&H

összes elfogadóhely 68.203          26.244          56.306          

szálláshely 15.655            10.955            15.151            

vendéglátás 30.645            21.412            23.398            

szabadidő 21.903            15.520            17.757            

Elfogadóhely szerződések száma kártyakibocsátók szerint

https://szepkartya.otpportalok.hu/fooldal/
https://www.mkbszepkartya.hu/
https://www.kh.hu/web/szep-kartya
http://szepkartyasok.hu/
about:blank
mailto:krisztina.gal@nibada.net
about:blank

