Dr. Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter Úr és
Szatmári László Főosztályvezető Úr részére
Nemzetgazdasági Minisztérium
Tárgy: Válasz a NGM 2015.07.07-én keltezett, Szatmári László Főosztályvezető Úr által szignált
levelükre

Tisztelt Miniszter Úr és Főosztályvezető Úr!
Szíves válaszukat köszönjük! Szeretnénk azonban megjegyezni, hogy a kafetéria elemek körét mi sem
akarjuk bővíteni, mindössze a jelenleg egyedüliként használt Erzsébet utalványok mellett a helyi
pénzutalványokkal szeretnénk színesíteni a törvényes lehetőséggel élni kívánó vállalkozások
lehetőségeit azokban a mikrokörnyezetekben, ahol jelenleg a helyi pénzutalványok használhatóak.
Ezért is kérjük, szíveskedjenek átgondolni álláspontjukat.
Úgy gondoljuk, hogy a kormányzat által meghatározott azon prioritások, amik a SZÉP kártyák és az
Erzsébet utalvány használatának szabályozásában testet öltenek, helyesek és mindenki által
támogatandók.
Ezzel együtt azt is látjuk, hogy sajnos lyukas a rendszer, mert a különböző kafetéria elemek
forgalmazásán képződő nyereség kifolyik a költségvetésből és magánkezekben landol: azt szeretnénk,
ha a teljes nyereség és az a kamatmentes likvid pénz, ami a forgalomban lévő kafetéria elemek
ellenértéke, szintén közösségünket, nemzetünket szolgálná! Ha javaslatunkat elfogadják, akkor értékes
milliárdokkal gyarapíthatnánk költségvetésünk mozgásterét!
Valószínűleg nincs információjuk arról, hogy Sopronban a Ha-Mi Szövetkezet kidolgozott egy
kafetéria utalvány rendszert, ami korábban helyben sikeresen működött is. Ennek országos
rendszerben történő használatához is megtettük már a kezdő lépéseket. Rendszerünket a Magyar Posta
Zrt. is megvizsgálta, és saját részére is használhatónak találta. Ezek alapján nincs akadálya annak,
hogy engedélyezése esetén országosan bevezessük.
Megértve a kormányzat törekvéseit, addig is, amíg nem vezetik ki a rendszerből a pénzhelyettesítő
kafetéria utalványokat és a SZÉP kártyákat, tisztelettel felajánljuk a HA-MI kafetéria rendszerünk
használatát és az abból származó 100%-os profitot az állami költségvetés részére.
Mi, mint forgalmazók, csupán a költségeinket fedező, a kibocsátott utalványok értékétől független
szolgáltatási díjat kérnénk munkánk ellenértékeként cserébe, hiszen mi is - a kormányzattal együtt erkölcstelennek tartjuk a különböző szociális célt szolgáló kafetéria rendszerek forgalmazásán
képződő nyereség magánzsebekbe vándorlását.
Kérjük, ezt megakadályozandó, engedjék meg, hogy a „HAMI – Ha-mi-összefogunk…” névre
keresztelt kafetéria utalvány szolgálhassa közösségünket, szolgálhassa nemzetünket!
Ehhez Önöknek nem kell mást tenni, mint kormányrendelettel engedélyt adni az ezen utalványt
vásároló munkaadónak a kedvezményes 31%-os adóteherre. Mi a teljes körű ellenőrzés érdekében át
fogjuk adni Önöknek számítógépes programunkat, ami folyamatosan, napra pontosan követi a
forgalmazás során képződő bevétel mind a négy árrés elemét, és ennek a költségoldalát is.
Természetesen a napi működtetéshez, és a testületi ellenőrzéshez is számítunk az Önök által delegált
munkatársakra.
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Rendszerünk napra pontosan kimutatja a forgalmazás bruttó profitját:
- a munkaadó által fizetett kezelési költséget,
- az utalványt beváltónál jelentkező beváltási jutalékot,
- a forgalomban lévő utalvány érték után fizetett kamatot,
- és a be nem váltott (elveszett, elfelejtett stb.) utalványok értékét.
A papíralapú utalványok mellett képesek vagyunk továbbá SZÉP kártyák kibocsátására is: miért nem
lehet ezen kafetéria elemek hozadéka szintén a költségvetésé? Ugyanúgy, mint ahogy az előzőekben
vázolt papíralapú utalványoknál? A SZÉP kártyák forgalmazásán képződő haszon ráadásul
nagyságrendekkel nagyobb, mint a papíralapú utalványnál!
Természetesen egy levél alapján nem lehet megalapozott döntést hozni, ezért felajánljuk Önöknek,
hogy egyeztetett időpontban néhány szakértőnkkel bemutatjuk akár mindkét javaslatunkat, a helyi
pénzt és a kafetéria rendszert is.
Tisztelettel kérjük ajánlatunk bemutatásának lehetőségét!
A haza minden előtt!

Sopron, 2015. augusztus 19.

Perkovátz Tamás
a HA-MI-Összefogunk Európai Szövetkezet elnöke

Másolatot kapja:
Dr. Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke
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