A SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA SZOLGÁLTATÁSAI
Az 55/2011. (IV. 12.) Kormányrendelet 5. §. (1) bekezdése a TEÁOR’08 osztályozási rendszerre
hivatkozással felsorolja a SZÉP Kártyával nyújtható belföldi szolgáltatásokat. Az alábbiakban a
TEÁOR’08 statisztikai rendszer kivonatos magyarázatával kiegészítve ismertetjük a jogszabály
szerinti elszámolható szolgáltatásokat, az 5. §. (1) bekezdésében szereplő sorrendben és
azonosító megjelölésekkel.
SZÁLLÁS ALSZÁMLÁRÓL IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
aa) Szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-ből a családi panzió
szolgáltatása)
55.10 Szállodai szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik az elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára, tipikusan napi vagy heti
időtartamra a látogatók számára nyújtott szálláshely-szolgáltatás. Idetartoznak a bútorozott, néhány
esetben teakonyhával felszerelt vendégszobák és lakosztályok. A vendégek részére további szolgáltatások
nyújthatók: pl. étel- és italszolgáltatás, parkolás, mosoda, uszoda, edzőterem, pihenési, szórakozási
szabadidős lehetőségek, konferencia- és rendezvénylétesítmények.
Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:
szálloda
üdülőszálloda
apartmanszálloda
motel
gyógyszálloda
konferenciaszálloda
kaszinószálloda
motorhotel
panzió
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
ház, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása tartós használatra,
jellegzetesen havi vagy éves időtartamra,
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára
nyújtott szálláshely-szolgáltatás. Az önálló férőhelyekben bútorozott szobák állnak rendelkezésre vagy
nappalival/étkezővel, hálószobával, illetve főzési lehetőséggel vagy teljesen felszerelt konyhával
rendelkeznek.
Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek. Lehetnek apartmanok, többszintes épületben vagy
épületcsoportban levő lakások, egyszintes bungalók, üdülőházak, falusi házak, faházak. Egyáltalán nem
vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak.
Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:
gyermeküdülő, egyéb üdülőház
vendégház és bungaló
falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül
ifjúsági szálló
turistaszálló, hegyi menedékhely
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
a rövid időtartamú szálláshely-szolgáltatás napi takarítással, ágyneműcserével, étel- és
italszolgáltatással
a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása tartós
használatra, jellemzően havi vagy éves időtartamra.
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55.30 Kempingszolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
a rövid időtartamú tartózkodás céljából érkező látogatók számára kempingben, kamionparkban,
üdülési járműparkban, horgász- és vadásztáborban nyújtott szálláshely-szolgáltatás a kemping a
járművek részére hely és elhelyezés biztosítása menedék vagy táborhely biztosítása sátrakhoz vagy
hálózsákokhoz
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
hegyi menedékhely, faház, ifjúsági szálló
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Kizárólag a családi panzió szolgáltatása.
ab) Belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.12.-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok
értékesítése)
79.12 Utazásszervezés
Ebbe a szakágazatba tartozik: az utazásszervezői tevékenység, az utak (csomagok) szervezése és
összeállítása, amelyet utazási ügynökségek vagy közvetlenül az utazásszervezők értékesítenek. Az utak a
következők valamelyikét vagy mindegyikét tartalmazzák:
szállítás
szálláshely-szolgáltatás
étkeztetés
múzeumok, történelmi és kulturális helyek, színházi, zenei vagy sportesemények látogatása stb.
ac) A szálláshelyen igénybe vehető, és a szálláshelyen a szálláshely-szolgáltatással együttesen
fizethető bármely szolgáltatás 2013. 07. 01. napjától

ad) Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége
2013. 07. 01. napjától)
96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik a gyógyfürdők tevékenysége.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- úszómedence és uszoda működtetése
ae) Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a
strandszolgáltatás 2013. 07. 01. napjától)
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység
(kivéve a vásári és vidámparki szórakoztatást):
a strandszolgáltatás, beleértve az ennek keretében végzett strandeszköz-kölcsönzést (pl. fürdőkabin,
öltözőszekrény, nyugágy stb.)
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- úszómedence és uszoda működtetése
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VENDÉGLÁTÁS ALSZÁMLÁRÓL IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

ba) Éttermi és mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.)
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
Ez a szakágazat magában foglalja a fogyasztók kiszolgálását étellel úgy, hogy felszolgálják nekik, mialatt ők
ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből (svédasztal), vagy elfogyasztják a
kész ételt az adott helyiségben, vagy elviszik onnan, vagy akár kiszállíttatják. Idetartozik még az ételek
elkészítése és felszolgálása azonnali közvetlen fogyasztásra motoros vagy nem motoros járműből, vagy
élelmiszerszállító kocsiból.
Ebbe a szakágazatba tartozó szolgáltatás helye:
az étterem
az önkiszolgáló étterem
a gyorsétterem
a pizzaszállító
az előre elkészített és csomagolt ételek elfogyasztására alkalmas étkezőhely
a fagylaltos kocsi
a mozgó élelmiszer-szállító
az ételkészítő piaci bódé
a közlekedési eszközben működő étterem, bár, ha elkülönült egységként üzemel
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
az ételek kiskereskedelmi értékesítése automatán keresztül
a koncesszióval működő kedvezményes étkeztetés (közétkeztetés)

bb) Egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.)
56.29 Egyéb vendéglátás
Ebbe a szakágazatba tartozik a konyhaüzem ételszolgáltatása, azaz a fogyasztóval kötött szerződéses
megegyezésen alapuló ételszolgáltatás, meghatározott időszakban. Idetartozik még a koncesszióval
működő kedvezményes étkeztetés sport- és hasonló létesítményekben. Az ételt többnyire központi
egységben készítik.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
az ételszállítás (pl. közlekedési vállalkozások részére)
koncessziós ételszolgáltatás a sport- és hasonló létesítményekben
üzemi étkezdék, menzák, kantinok és kávézók üzemeltetése koncesszióval (pl. üzemben, irodában,
kórházban vagy iskolában)
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
a romlandó étel elkészítése viszonteladásra
a romlandó étel kiskereskedelmi értékesítése
bc) Szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-ből a családi panzió
szolgáltatása)

bd) Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége
2013. 07. 01. napjától)
96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik a gyógyfürdők tevékenysége.
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- úszómedence és uszoda működtetése
be) Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a
strandszolgáltatás 2013. 07. 01. napjától)
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység
(kivéve a vásári és vidámparki szórakoztatást):
a strandszolgáltatás, beleértve az ennek keretében végzett strandeszköz-kölcsönzést (pl. fürdőkabin,
öltözőszekrény, nyugágy stb.)
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- úszómedence és uszoda működtetése

SZABADIDŐ ALSZÁMLÁRÓL IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

ca) Egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből a fizikoterápiás szolgáltatás, a
dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás, és az egyéb máshová
nem sorolt humán egészségügyi ellátás)
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik a kórházak, az orvosok és a fogorvosok tevékenységén kívüli humánegészségügyi ellátás:
a fizikoterápiás szakellátás (fizikoterápia, ergoterápia, gyógytorna),
a dentálhigiéniai kezelés,
a diagnosztikai szolgáltatás (képalkotó diagnosztikai szolgáltatások elemzés vagy értékelés nélkül, pld.
röntgen, ultrahang, mágneses rezonancia, stb.),
a terhesgondozás (felügyelet a terhesség és a szülés alatt, az anyák szülés utáni felügyelete, a
családtervezés, beleértve a gondozást is),
egyéb máshova nem sorolt egészségügyi ellátás (az egyéb, máshova nem sorolt humán-egészségügyi
szolgáltatások, mint például foglalkozás terápia, akupunktúra, aromaterápia, beszédterápia,
homeopátia, táplálkozásterápia, stb.)
Ezek a tevékenységek végezhetőek egészségügyi intézményben, vállalatokhoz, iskolákhoz, idősek
otthonaihoz, érdekvédelmi és önsegélyző szervezetekhez tartozó rendelőkben, valamint a kórházakon kívül
bentlakásos egészségügyi intézményekben csakúgy, mint saját rendelőben, a betegek otthonában vagy
bárhol. Ezek a tevékenységek nem foglalnak magukban orvosi gyógykezelést.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai
laboratóriumokban
az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás
a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés
élelmiszer-higiéniai tesztelések, vizsgálatok
ápolói szolgáltatás
cb) Előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.)
90.01 Előadó-művészet
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Ebbe a szakágazatba tartozik:
az élő színházi, koncert-, opera- vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatása:
művészcsoportok, cirkuszok vagy társulatok, zenekarok, együttesek előadói tevékenysége
az egyéni művész (színész, táncos, zenész, szövegmondó és egyéb előadó) tevékenysége
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
az egyének mint magánszemélyek számára végzett olyan közvetítőtevékenység, amely általában
film-, színházi és más kulturális produkcióban való alkalmazás, szerződés megszerzésére irányul
a szerep közvetítői ügynöki, színházi szereposztó-ügynöki tevékenység
cc) Múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.)
91.02 Múzeumi tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
mindenfajta múzeum működtetése:
művészeti múzeum, az ékszer-, bútor-, jelmez-, kerámia-, ezüstalkotás múzeumai
természettudományi, műszaki és technikai, történeti múzeum, ideértve a hadtörténeti stb. múzeumot
egyéb szakmúzeum
szabadtéri múzeum
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
a kereskedelmi célú művészeti galériák
kiskereskedelme
a művészeti és múzeumi tárgyak restaurálása
a könyvtári, levéltári tevékenység

tevékenysége,

a

műalkotások

szakosodott

cd) Növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.)
91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
a növény- és állatkert működtetése, beleértve a az állatóvodát
a természetvédelmi területek működtetése, beleértve a vadvédelmet stb.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
parkosítás, zöldterület-kezelés
sporthorgászat és vadászat céljára fenntartott területek működtetése
ce) Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.)
93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik a vidámparkok, témaparkok tevékenysége. Idetartozik a különböző
szórakoztató eszközök működtetése, mint csúszda, vízi csúszda, vidámparki eszközök, piknikterületek
üzemeltetése, játékok, bemutatók, tematikus kiállítások szervezése.
cf) Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a
szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajó kikötő szolgáltatásai, valamint a
szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott,a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök
kölcsönzése)
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység
(kivéve a vásári és vidámparki szórakoztatást):

MKB SZÉP Kártya – a SZÉP élményekért!

5

a szabadidőpark tevékenysége (szálláshely nélkül)
a strandszolgáltatás, beleértve az ennek keretében végzett strandeszköz-kölcsönzést (pl. fürdőkabin,
öltözőszekrény, nyugágy stb.)
a sípályák üzemeltetése
a szabadidős közlekedési eszközökhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése (kizárólag
sporthajókikötő)
a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök
kölcsönzése
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
a felvonók, drótkötélpályák, sí- és drótkötél liftek üzemeltetése
a halászati, horgászati célú vízi utazás
szabadidőparkban, erdőben, táborhelyen rövid ideig tartózkodó látogatókat kiszolgáló
kempingszolgáltatás
a lakókocsi parkok, táborhelyek, szabadidőtáborok, vadász és horgász táborok, kempingek
szolgáltatása
a diszkók, túlnyomóan italfelszolgálással
színházi, cirkuszi szolgáltatás
cg) Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04.)
96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
törökfürdők, szaunák és gőzfürdők,
szoláriumok,
gyógyfürdők,
fogyasztó- és karcsúsítószalonok,
masszázsszalonok stb. tevékenysége
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
az orvosi gyógymasszázs és terápia
a fitnesz- és testépítő klubok és létesítmények
ch) Testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13)
93.13 Testedzési szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
a, fitnesz- és testépítő klubok és létesítmények szolgáltatása
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
a magántanár, -edző sportoktatása
ci) Egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből verseny- és lovaglóistállók tevékenysége és a
sporthorgászat és (2013. 06. 14. napjától) a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója
tevékenységből a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja)
93.19 Egyéb sporttevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
a verseny- és lovaglóistállók, kennelek, garázsok, tevékenysége
a sporthorgászat
a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos
sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja

tevékenységből
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
a sporteszközök kölcsönzése
a sport-, játékiskolák és tanfolyamok szolgáltatása
a magántanár, -edző sportoktatása
a sportklub szabadtéri vagy fedett pályás sporteseményeinek szervezése és lebonyolítása
létesítményben, vagy anélkül, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére
a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípályák üzemeltetése
cj) Belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30)
50.30 Belvízi személyszállítás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
a személyszállítás folyón, csatornán, tavon és egyéb belvízi úton, a kikötőn belül is
a kiránduló, sétahajó bérbeadása legénységgel együtt
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
a szabadidős, séta- és kirándulóhajók és jachtok bérbeadása legénység nélkül
ck) Egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés!)
79.90 Egyéb foglalás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
idegenvezetés
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
az utazásközvetítés, utazásszervezés
rendezvények, mint pl. találkozók, ülések, konferenciák, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása
cl) Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszoda belépő és
bérlet értékesítése)
93.11 Sportlétesítmény működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
szabadtéri vagy fedett pályás sportesemény megrendezésére alkalmas létesítmény működtetése
(nyitott, zárt vagy vegyes; ülő-, illetve állóhelyes):
labdarúgáshoz, gyeplabdához, kriketthez, rögbihez stb. használatos stadion
versenypálya autók, kutyák, lovak stb. versenyéhez
úszómedence és uszoda
atlétikai versenypálya, stadion
téli sportok csarnokai, stadionjai, pályái
jégkorongcsarnok
golfpálya
ökölvívócsarnok
tekepálya (bowling)
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
a síliftek működtetése
a nem lakóépület ingatlankezelése díjazásért vagy szerződéses alapon
a szabadidős és sporteszközök üzletszerű kölcsönzése
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a
a
a
a

fitnessz létesítmények szolgáltatásai
szabadidős lovagoltatás
szabadidőpark- és strandszolgáltatás
sípályák üzemeltetése

cm) Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12)
93.12 Sportegyesületi tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik valamennyi sportklub, egyesület (hivatásos, félhivatásos vagy amatőr egyaránt)
tevékenysége, amely tagjainak lehetőséget biztosít sportolásra, beleértve a sportegyesületek által rendezett
sportesemények lebonyolítását.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
a sportklubok, -egyesületek tevékenysége
a labdarúgó-egyesület
a teke(bowling-)egyesület
az úszóegyesület
a golfklub
az ökölvívó-egyesület
a téli sportok egyesülete
a sakk-klub
az atlétikai egyesület
a sportlövő egyesület
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a magántanár, -edző sportoktatása
– a sportlétesítmények működtetése
– a testépítő klubok szolgáltatása
– a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és lebonyolítása a saját létesítményben,
hivatásos vagy amatőr versenyzők részére
cn) Sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51)
85.51 Sport, szabadidős képzés
Ebbe a szakágazatba tartozik például a táborban és iskolában folyó csoportos és egyéni sportképzés.
Idetartozik mind a nappali, mind a többnapos sporttábori képzés. Nem tartozik ide a felsőoktatási intézmények
ilyen jellegű (iskolarendszerű) képzése. A képzés szervezett keretek között, különböző formákban történhet a
megrendelő sportlétesítményében, edzőpályán, oktatási intézményben vagy egyéb módon. Az ebbe az
osztályba tartozó képzés formálisan megszervezett.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a sporttanfolyam (baseball, kosárlabda, krikett, labdarúgás stb.)
– a sporttábori sportoktatás
– a tornatanfolyam
– a lovastanfolyam, lovasiskola
– az úszótanfolyam
– a hivatásos sportoktatók
– a tanárok, edzők tevékenysége
– a harcművészeti tanfolyam
– a kártyajáték (pl. a bridzs) tanfolyama
– a jógatanfolyam stb.
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kulturális képzés
co) Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21)
77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Ebbe a szakágazatba tartozik a szabadidős és sportfelszerelések kölcsönzése:
– sétahajó, kajak/kenu, vitorlás hajó
– kerékpár
– kempingszék, napozóágy és napernyő
– sífelszerelés
– egyéb sportfelszerelés
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a sétahajó, vitorlás, jacht kölcsönzése kezelő személyzettel
– a videokazetták, és CD-k kölcsönzése
– az egyéb m.n.s. személyi használatú és háztartási cikk kölcsönzése
– a szabadidős szolgáltatás részét képező pihenési, szórakozási cikk bérbeadása
cp) Szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-ből a családi panzió
szolgáltatása)
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