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Tisztelt Főpolgármester Úr!
A Kormány 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében
a koronavírus járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási
könnyítésekről döntött.
Az éves arányosítandó rekreációs keretösszeg költségvetési szerveknél az eddigi 200 ezer
forintról 2020-ra 400 ezer forintra emelkedik, ehhez kapcsolódóan a juttatás adóterhei is
csökkennek abban az esetben, ha a munkáltató 2020. április 22. és 2020. június 30. közötti
időszakban nyújtja a feltöltést. A későbbiekben a kártyafeltöltés adóterhei újra nőnek.
Kérem Főpolgármester Úr intézkedését, hogy a főváros fenntartásában működő szociális
intézményben dolgozók részére biztosítsák az intézmények a Széchenyi pihenőkártyát és annak
400 000 Ft-os feltöltését, mivel a járványhelyzetben a dolgozók igen nagy lelki és munka
terhelésnek vannak kitéve, tekintve az intézményekben elhelyezett a járványban igen nagy
kockázatú gondozottakra.
Ezért nagyon fontos volna, hogy a dolgozóknak legyen lehetőségük és anyagi forrásuk a
pihenésre, relaxációra, amikor gyengül a járvány szorítása.
A SZÉP kártya lehetőséget ad a vendéglátás kedvező igénybevételére, ami különösen fontos
lehet most, amikor a dolgozók egy része a családjától elkülönítve kénytelen élni vagy a szociális
ellátásban 24 órás műszakra is kötelezhető, ami megnövelheti a vendéglátásra fordítandó akár
kényszerű költéseket. Most igen kedvező feltételekkel lehet a SZÉP kártyákat feltölteni, ami
igen fontos lenne az ágazatban dolgozók részére és költségtakarékos megoldást is jelentene az
intézményeknek.
Kérjük Főpolgármester Úr intézkedését, hogy minden fenntartásuk alatt működő szociális
intézményben vezessék be a Széchenyi Pihenőkártyát minden ott dolgozóra kiterjesztve, és
biztosítsák annak anyagi fedezetét. A források biztosítása ügyében Dr. Kásler Miklós Miniszter
Úr közreműködését is kértem.
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Úgy látjuk az ágazatban dolgozókra igen nagy teher járul, azokra is, akik a szociális ellátásban
dolgoznak, de azokra is akik „csak bevetésre várnak”.
Sajnos elég sokan már eddig is megkapták a COVID 19 vírust és csak remélni tudjuk, hogy
teljesen felépülnek, ami nem minden esetben gyors, ezért is nagy szükségük lenne a pihenés,
kímélés támogatására. Ezzel az intézkedéssel segíteni lehetne a nagy munkanélküliséget
elszenvedő vendéglátó és turisztikai ágazat talpra állását is.
Budapest 2020. április 24.
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