SZÉP KÁRTYA NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEK1
Az elfogadóhelyekre vonatkozó fontosabb szabályok
Milyen feltételekkel lehet egy szolgáltató SZÉP-kártyaelfogadóhely?
A csatlakozás feltétele, hogy a szolgáltató szerződést kössön valamely SZÉP-kártyakibocsátóval.
Akár több kibocsátóval is köthet SZÉP-kártya-elfogadói szerződést, tehát egyes elfogadóhelyeken
akár az összes kibocsátó kártyájával lehet fizetni. A SZÉP-kártya-elfogadóhelyekhez csak a három
alszámlához tartozó szolgáltatásokkal lehet csatlakozni. A szolgáltató, azaz elfogadóhely csak
olyan belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló vagy annak táskártyával rendelkező közeli
hozzátartozója részére, amely a tevékenységi körébe tartozik, jogszerűen megfelel a kártya alszámla
szerinti felhasználásnak, és szerepel a vonatkozó jogszabályi2 felsorolásában.
1. Szálláshely alszámla terhére nyújtható szolgáltatások
• szálláshely-szolgáltatás
• belföldi utazásszervezés
• a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshelyen a szálláshely-szolgáltatással együttesen
fizethető bármely szolgáltatás
• fizikai közérzetet javító szolgáltatás
• máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
2. Vendéglátás alszámla terhére nyújtható szolgáltatások
• éttermi és mozgó vendéglátás
• egyéb vendéglátás
• szálláshely-szolgáltatás
• fizikai közérzetet javító szolgáltatás
• máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
3. Szabadidő alszámla terhére nyújtható szolgáltatások
• egyéb humánegészségügyi ellátás (pl. fizikoterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, a
diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb máshová nem sorolt humánegészségügyi
ellátás)
• előadó-művészet
• múzeumi tevékenységek
• növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése
• vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
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• máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (pl. szabadidőpark- és
strandszolgáltatás)
• fizikai közérzetet javító szolgáltatások
• testedzési szolgáltatás
• egyéb sporttevékenység
• belvízi személyszállítás
• egyéb foglalás
• sportlétesítmény működtetése
• sportegyesületi tevékenység
• sport, szabadidős képzés,
• szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
• szálláshely-szolgáltatás
• helyközi vasúti személyszállítás
Lényeges eltérés a korábbiakhoz képest, hogy az itt meghatározott alszámlák, vagy zsebek között
a jogszabály 2022. szeptember 30. napjáig lehetővé teszi az átjárást, azaz a felhasználó másik
alszámlához tartozó szolgáltatást is fizethet az egyes zsebekből3.
A számla kiegyenlítésére vonatkozó szabályok
Az elfogadóhelynek legalább egyféle módot biztosítania kell a SZÉP-kártyával történő fizetésre.
Ezen belül választhat, hogy mely lehetőségeket teszi elérhetővé az alábbiak közül:
• telefonos engedélyezés (voice autorizáció)
• POS-terminál kártyaolvasóján keresztül („lehúzással”)
• internetes engedélyezés
Minden elfogadóhely nyilatkozik arról, hogy elfogadja a kártyahasználatra vonatkozó szabályzatot,
azaz hogy a SZÉP-kártyát csak a szabályoknak megfelelő körülmények között fogadja el. Ennek
része az is, hogy felszólítja a kártyabirtokost személyazonossága igazolására, hogy így
meggyőződhessen róla, nem történt jogosulatlan kártyahasználat. Ha erre a kártyabirtokos nem
hajlandó, a szolgáltatónak jogában áll megtagadni a kártya elfogadását. Az elfogadóhelyeken a
Nemzeti Adó és Vámhivatal bármikor ellenőrizheti a SZÉP-kártyák helyes alkalmazását és a
szabályok betartását. A mulasztások, szabálytalanságok bírsággal büntetendőek.
Az elfogadóhely a SZÉP-kártyás fizetés során csak a rendelkezésre álló keretet használhatja fel,
azt készpénzre vagy készpénz-helyettesítő eszközre nem válthatja át.
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