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TÁJÉKOZTATÁS 

SZÉP kártya juttatás 2019. évi törvényi változásról 

 

Kedves Munkatársak! 

 

Tájékoztatjuk minden Munkatársunkat, hogy idén májusban új kormányrendelet lépett hatályba a SZÉP-

kártyáról, melynek értelmében 2019. január 6-tól a kártyakibocsátó vállalatoknak, köztük az OTP 

Pénztárszolgáltató Zrt.-nek (a továbbiakban: Szolgáltató) is át kell állnia az új szabályok szerinti 

működésre. A változás eredményeként a SZÉP kártya eddigi elektronikus utalványból pénzforgalmi 

szolgáltatássá alakul át. 

 

A legfontosabb kártyabirtokosokat érintő változás, hogy ezentúl a Szolgáltató nem a 

munkáltatókkal, hanem a munkavállalókkal közvetlenül fog szerződni. A Szolgáltatónak 2019. 

januárig kell megkötni a szerződést a kártyabirtokossal, melynek lépései a következők:  

 A Szolgáltató október közepétől e-mailben vagy tértivevényes levélben megkeresi a 

kártyabirtokost a személyre szóló, díjmentes számlavezetési szerződés-ajánlattal. A 

szerződés-ajánlatot át kell venni, vagy e-mailes megkeresés esetén a kapott linken kell 

megtekinteni. Amennyiben a kártyabirtokos a kézhezvételtől számított 15 napon belül nem 

nyilatkozik írásban arról, hogy nem fogadja el a számlavezetési ajánlatot, a szerződés 

2019. január 2. napjával hatályba lép. A szerződést nem kell sem aláírni, sem visszaküldeni. 

A munkavállalónak egyéb teendője ezzel kapcsolatban nincs. 

Aki 2019. január 5-ig nem veszi át a szerződést, annak be kell majd fáradnia valamelyik 

bankfiókba és ott kell aláírni a szerződést. 

 Minden kártyabirtokosnak 3 db pénzforgalmi számlát (szálláshely, vendéglátás, szabadidő) 

nyitnak. A számlák megnyitása és vezetése díjmentes. 

 Amennyiben a munkavállaló a szerződést nem fogadja el és erről írásban nyilatkozott, 

akkor 2019. január 6-tól már nem kaphat SZÉP-kártya juttatást, ugyanis nem lesznek számlái, 

amelyre a munkáltató utalhatná a juttatást. A korábban utalt és még a számlán maradt összegek 

ekkor sem vesznek el, azok továbbra is felhasználhatók lesznek a korábbi szabályok – 2 éves 

lejárati idő – szerint. 

 

Annak érdekében, hogy az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. e-mailen vagy postai úton elérje a 

kártyabirtokosokat, szükséges, hogy a kártyabirtokosok adatai (postai cím, e-mail cím) a bank 

nyilvántartásában aktuálisak legyenek.  
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Az adatok aktualizálását a munkavállalók személyesen a bankfiókokban, vagy a bank online felületére 

történő regisztráció után tudják megtenni. Regisztrálni, adatot módosítani a következő webhelyen lehet: 

https://magan.otpportalok.hu/regisztracio/ 

 

Kérjük minden kedves kártyabirtokos Munkatársunkat, hogy a személyes adatok aktualizálása 

érdekében október közepéig fáradjanak el személyesen valamely bankfiókba, vagy 

regisztráljanak az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. honlapján. 

 

Budapest, 2018. október 03. 

Humánerőforrás Osztály 
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