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Megéri, legyen aktív tagja a Patikapénztárnak!     

Újra ételfogyasztás a Multi-Pay® kártyán?
Az Európai Bíróság elé viszi a magyarországi cafeteria szabályozás ügyét az Európai 
Bizottság, mert szerintük az sérti a szolgáltatásnyújtás szabadságának uniós elvét.

Lattman Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa a Gazdasági  
Rádiónak elmondta: a bíróság kötelezheti a magyar kormányt, hogy biztosítson ver-
senyhelyzetet az étkezési és szabadidő-utalványok piacán. A szakértő ugyanakkor azt is 
kiemelte, hogy a kormány álláspontja szerint a cafateria rendszer átalakítása a piacsza-
bályozáson túl szociálpolitikai célokat is szolgált. 

A tavalytól bevezetett új cafeteria-szabályozás szerint a hozzá kapcsolódó szolgál-
tatási körben csak az állam által kibocsátott Erzsébet-utalvány és a Széchenyi-pihenő-
kártya élvez kiemelt járulékkedvezményt. Amennyiben az Unió a jelenlegi szabályozás 
megváltoztatására szólítja föl a kormányt, az utalvány- és pihenőkártyapiac nem állami 
szereplői, köztük a Patikával stratégiai szövetségben 
lévő Multi-Pay® Cafeteria is kibővítheti a kártyával 
jelenleg elérhető járulékkedvezményes szolgáltatások 
körét, például ismét megnyilna a Multi-Pay® ételfo-
gyasztás zseb, s pihenéssel, szabadidővel kapcsolatos 
szolgáltatások is bekerülhetnek a kínálatba.

a patika-csoport hírei  egészség
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Prevenciós Hónap: 
az egészséges családért!
Július az apaság és az anyaság, az 
egészséges család jegyében telik 
a független Patika Egészségpénz-
tárnál. Az egészségmegőrzés és 
a betegségek megelőzése iránt 
elkötelezett szolgáltatóként 
nem csupán tagjainkra, hanem 
egész családjukra gondol-
tunk, amikor a Prevenciós 
Hónapok tematikáját ösz-
szeállítottuk. Júliusban a 
programunkhoz ingyen csatlakozott 
partnereinknél 10-50 százalékos pa-
tikakártyás árengedménnyel vehetik 
igénybe a pénztártagok és család-
tagjaik a különböző szolgáltatásokat 
– legyen szó megelőzésről, állapot-
felmérésről, szűrővizsgálatokról. 
Továbbra is arra biztatjuk tagjainkat, 
hogy tegyenek minél többet a maguk 
és családjuk egészségéért, s hasz-
nálják ki a patikakártyával igénybe 
vehető szolgáltatásokat!

Hogyan óvja
családja egészségét?
Szülőként, feleségként elsősorban 
a nők azok, akik felügyelik a család 
egészségét. Az anyák szinte sosem 
betegek, nem érnek rá arra, hogy 
elhagyják magukat. Ők azok, akik 
ott ülnek a gyerekek ágya mellett, 
ha lázasan fekszenek, s ők készí-
tenek vitaminkoktélt a megfáradt 
férjeknek. Szerencsére egyre többen 
osztják meg ezeket a feladatokat is, 
hiszen a betegségek nem válogat-
nak anyák, apák és gyerekek között. 
Önöknél ki a „ház doktora”?

Szavazzon Ön is
a www.patikapenztar.hu

oldalon.
Köszönjük a segítségét!

szavazás
RitmusRitmus

*Min. tagdíj egy évben, 2000 Ft/hó; **22 000 Ft költhető egyenleg; ***21720 Ft költhető egyenleg 
Ha további információt kér, várjuk jelentkezését! Ügyfélszolgálatunk hétköznap 8:00 – 22:00 óra között, 
szombaton 8:00 – 14:00 óra között várja hívását a helyi tarifával hívható 06 (40) 200-203-as telefonszá-
mon, de állunk szíves rendelkezésére az ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu internetes címen is.PR
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Május óta a Patikapénztár és az Új Pillér tagjai új szolgáltatásként a Ritmus egész-
ség és életmódmagazint is kézhez kapják. Augusztustól azonban az egyébként 295 
forintba kerülő magazinhoz kizárólag az aktív pénztártagok juthatnak hozzá külön 
fizetés nélkül. Aktív tag az, akinek patikakártyájára az utolsó 6 hónapban érkezett 
tagdíjfeltöltés, vagy legalább 10 ezer forint megtakarítása van. Ha Ön nem aktív tag, 
de a jövőben is szeretné megkapni a tagság mellé ingyen járó Ritmus magazint, nem 
kell mást tennie, mint újrakezdeni a tagdíjfeltöltést. Ezt Ön egyénileg is megteheti. 
Ha így dönt, akkor automatikus állami adótámogatás és jelentős árkedvezmények 
igénybevételével tudja megvásárolni azt, amire az egészsége érdekében egyébként 
is költ (pl. gyógyszer, szemüveg, orvosi ellátás, gyógyhatású termékek). A patikakár-
tya pénzben mérhető konkrét haszna jól követhető az alábbi táblázat alapján.

A patikakártya évi 24 000 Ft feltöltése esetén*
 Éves költség Éves haszon
A pénztár működési költsége 

2000**–2280 Ft***
 

-a befizetés sávjától függően
Állami adótámogatás (SZJA jóváírás) - 4800 Ft
Ritmus magazin újságárusnál 
(12 lapszám havi 295 forint) - 3540 Ft
A fel nem használt pénz kamata - 500–700 Ft
Patikakártyás árkedvezmény - 1100–2200 Ft
a szolgáltatóknál 
 Összes éves ktg: Össz. éves haszon: 
 2000–2280 Ft 9940–11 240 Ft
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