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6/2020. számú Igazgatói utasítás 
A 2020. évben nyújtandó béren kívüli juttatásról (Cafeteria) 

A Város 2020. évi költségvetéséről szóló Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 6/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete minden közalkalmazott - az 
Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága kivételével - béren kívüli (Cafeteria) 
juttatását bruttó (közterhekkel együtt) 67 255 Ft/fő/év összegben határozza meg, 
(munkáltatói járulékok levonása után nettó 58.483 Ft-ot kap kézhez a munkavállaló), 

amely összeget Széchenyi Pihenőkártyán keresztül egyéni választás szerint lehet a jelen 

utasításban szabályozott módon felhasználni. 

A juttatás folyósítására 2020. július 1. és 15. napja közötti időszakban kerülhet sor. 

1.§ A Cafeteria keretösszegre iogosultak köre

(1) Cafeteria keretösszegre jogosultak a Janus Pannonius Múzeum teljes- és
részmunkaidőben foglalkoztatott, határozatlan és határozott idejű közalkalmazotti

jogviszonyban álló közalkalmazottai.

(2) Nem jogosultak a cafeteria igénybevételére:

a) az év közben belépő közalkalmazottak a próbaidő alatt nem vehetik igénybe a
Cafeteriát (a próbaidő sikeres letelte után azonban visszamenőleg jogosultak a
Cafeteria keretösszegre);

b) a közalkalmazotti jogviszonyon kívüli szerződéses jogviszonyban (például megbízás,
vállalkozás, stb.) foglalkoztatottak;

c) a CSED-en, GYED-en GYES-en lévő közalkalmazott a CSED, GYED, GYES idejére
d) a 30 napot meghaladó megszakítás nélküli fizetés nélküli szabadságot igénybe vevők,

a fizetés nélküli szabadság első napjától a fizetés nélküli szabadság időtartamára;
e) a 30 napot meghaladó megszakítás nélküli keresőképtelen állományban lévő

közalkalmazottak a keresőképtelenség 31. napjától (kivéve a munkabalesetből
származó keresőképtelenséget)

f) az igazolatlanul távol lévő közalkalmazottak az igazolatlan távollét ideje alatt.

(3) Az egész évben foglalkoztatott, Cafeteria keretösszegre jogosult közalkalmazottak
számára azonos mértékű keretösszeg áll rendelkezésre, és azonos feltételek mellett
választhatnak a felkínált javadalmazási elemek közül.
A részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak a keretösszegből
részmunkaidejük arányában részesülnek.
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( 4) Amennyiben a Cafeteria jogosultság év közben kezdődik, vagy szűnik meg, a
közalkalmazottat időarányosan megillető fél éves keretösszeget a fél éves keretösszeg
és a jogosultság időtartamára eső naptári napok alapján kell megállapítani.

(5) A SZÉP-kártyára érkezett juttatások nem járnak le, de a kibocsátó (OTP) az utalás
évét követő második naptári év május 31. napját követően, 3 százalék havi díjat, de
legalább 100 forint számol fel az addig fel nem használt összegre.

2. § A nyilatkozattétel módia

(1) Közalkalmazottnak nyilatkoznia kell az 1. számú melléklet kitöltésével arról, hogy
rendelkezik-e már Széchenyi Pihenőkártyával, részesül-e, illetve részesült-e már más
kifizetőtől béren kívüli juttatásban, ha igen milyen értékben, továbbá arról, hogy a
keretösszeg felosztását milyen módon kéri.

(2) A közalkalmazottak külön nyilatkoznak a folyósításról 2020. június 30. napjáig.

(3) A nyilatkoztatás során a közalkalmazott a nyilatkozatát a HR munkatársnak
iránymutatása alapján papír alapon teszi meg. A kitöltendő nyilatkozatot (1. számú
melléklet) a HR munkatárs email-ben küldi el valamennyi közalkalmazottnak.

(4) A nyilatkozati lapot két példányban kell elkészíteni: egyik példány a közalkalmazotté,
a másik példányt a HR munkatársának kell átadni. A HR munkatárs a nyilatkozat
átvételét aláírásával igazolja.

3. § Széchenyi Pihenőkártya

A Széchenyi Pihenőkártya az arra jogosult intézmény (jelen esetben az OTP) által 
kibocsátott olyan fizetési eszköz, amellyel a közalkalmazott a munkáltató által utalt 
támogatás terhére - az arra felhatalmazott és a rendszerbe bevont szolgáltatóknál -
szolgáltatásokat vásárolhat. A támogatást a közalkalmazottak ún. ,,elektronikus utalvány" 
formájában kapják meg. Ehhez kapcsolódik egy bankkártyához hasonló „elektronikus 
utalványkártya", amely lehetővé teszi, hogy a rendszerbe bevont szolgáltatóknál a 
felhasználó az elektronikus utalványai terhére szolgáltatásokat vásároljon. Az igénybe vehető 
szolgáltatások körét a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának 
szabályairól szóló 76/2018. (IV.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szép kártya rendelet) 
határozza meg. 

(1) A belföldön igénybe vehető szolgáltatásfajtáknak megfelelően a kártya három
alszámlával rendelkezik:

a) szálláshely alszámla: szálláshely-szolgáltatás, belföldi utazásszervezés, a
szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető
bármely szolgáltatás, fizikai közérzetet javító szolgáltatás, máshová nem sorolt
egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység számolható el,
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b) vendéglátás alszámla: éttermi, mozgó vendéglátás, egyéb vendéglátás,
szálláshely-szolgáltatás, fizikai közérzetet javító szolgáltatás, máshová nem
sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységre használható fel.

c) szabadidő alszámla: számos szabadidő-eltöltést, rekreációt és egészségmegőrzést
szolgáló szolgáltatás, valamint belföldi szálláshely finanszírozására használható fel.

(2) A juttatást első alkalommal igénybe vevő közalkalmazott, a névre szóló kártya
rendelését az általa kitöltött formanyomtatvány alapján az OTP kártyakibocsátótól
rendeli meg. A közalkalmazott az OTP Széchenyi Pihenő Kártyára megkötött
szerződés másolatát tájékoztatás céljából, köteles a HR munkatárs részére eljuttatni. A
kártya használatáért sem a kibocsátó, sem az elfogadóhely nem ró ki költséget a
közalkalmazottra.

(3) A kártya használatával, cseréjével, letiltásával, az elfogadóhelyekkel, fizetési
módokkal, egyenleggel kapcsolatos információk aktuálisan az OTP honlapon
találhatóak meg.

4.§ Jelen igazgatói utasítás aláírásának napjától 2020. augusztus 31. napjáig hatályos.

5.§ Elrendelem, hogy jelen igazgatói utasítás rendelkezései az utasítás hatálya alá tartozó
közalkalmazottakkal kerüljenek megismertetésre, melynek tényét a jelen utasítás 2. számú
melléklete szerinti megismerési záradék aláírásával dokumentálni kell.

Pécs, 2020.06.23. 
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