MKB Széchenyi Pihenőkártya – a SZÉP élményekért!

Milyen szolgáltatások számolhatók el, ill. milyenek nem
a szabadidő alszámlából?
A SZÉP Kártyára vonatkozó 55/2011. (IV. 12.) Kormányrendelet szerinti felsorolás alapul vételével
ismertetjük a szabadidős szolgáltatásokat.

1. Egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből)
Olyan (a kórházak, az orvosok és a fogorvosok tevékenységén kívüli) humánegészségügyi ellátás számolható el, amelyek nem igényelnek, nem foglalnak magukban orvosi
gyógykezelést, így pl.:
fizikoterápia, ergoterápia, gyógytestnevelés
orvosi gyógymasszázs, hátgerincmasszázs
optometria, látásvizsgálat
dentálhigiéniai kezelés
röntgen, az ultrahang, az MRI vizsgálat
terhesgondozás (felügyelet a terhesség és a szülés alatt, az anyák szülés utáni felügyelete)
családtervezés (beleértve a gondozást is)
foglalkozás terápia
akupunktúra
aromaterápia
beszédterápia, logopédia
homeopátia
táplálkozásterápia
természetgyógyászati ellátás
sóterápiás barlang szolgáltatása
lovas terápia
Ezek a tevékenységek végezhetőek egészségügyi intézményben, vállalatokhoz, iskolákhoz, idősek
otthonaihoz, érdekvédelmi és önsegélyező szervezetekhez tartozó rendelőkben, valamint a
kórházakon kívül bentlakásos egészségügyi intézményekben csakúgy, mint saját rendelőben, a
betegek otthonában vagy bárhol.
Az alábbi szolgáltatásokat azonban NEM LEHET Széchenyi Pihenőkártyával kiegyenlíteni:
orvosok, fogorvosok, kórházak tevékenysége
az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás
gyógyászati segédeszközök, így pl. látásjavító eszközök, szemüveg készítése.
védőnői és ápolói szolgáltatás
orvosi laboratóriumok tevékenysége
mentőszolgálat
vér-, sperma-, transzplantációs banki szolgáltatás
mentál-egészségügyi ellátás
diéta
inhaláció, inhalációs terápia
klímaterápia
2. Előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01)
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Elszámolható:
élő színházi, koncert-, opera vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások megtekintése
(nézői jegy);
művészcsoportok, cirkuszok vagy társulatok, zenekarok, együttesek előadásainak
megtekintése;
egyéni művész (színész, táncos, zenész, szövegmondó és egyéb előadó) előadásának
megtekintése.
Nem számolható el: mozijegy, filmvetítésekre jegy.
3. Múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02)
Elszámolható:
mindenfajta múzeum megtekintése (művészeti múzeum, az ékszer-, bútor-, jelmez-, kerámiaezüstalkotás múzeumai; természettudományi, műszaki és technikai múzeum; egyéb
szakmúzeum; szabadtéri múzeum)
gyűjtemények, utazó gyűjtemények megtekintése.
4. Növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04)
Elszámolható:
állat- és növénykert szolgáltatásai
védett természeti érték bemutatása (nemzeti park, védett tájegység, védett természeti
terület).
5. Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21)
Elszámolható:
vidámparki, szórakoztatóparki szolgáltatás igénybevétele
főbb helyszínek lehetnek: vidámpark, látványosságok, vásári mutatványok, körhinta,
nosztalgiavasutak, csúszda, vízicsúszda, témaparkok.
6. Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29ből)
Elszámolható:
szabadidőpark szolgáltatásának igénybe vétele (szálláshely nélkül!);
szabadidős közlekedési eszközökhöz kapcsolódó létesítmények igénybe vétele (kizárólag a
sporthajó kikötő);
sípályák használata;
szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök
kölcsönzése;
strandszolgáltatás igénybe vétele, beleértve ennek keretében a strandeszköz-kölcsönzést (pl.
fürdőkabin, öltözőszekrény, nyugágy stb.).
Az alábbi szolgáltatásokat azonban NEM LEHET Széchenyi Pihenőkártyával kiegyenlíteni:
szabadidő-eltöltés jellegű vásárok, bemutatók belépőjegyei
érmés játékok, játékautomaták üzemeltetése
táncterem, diszkó működtetése
tűzijáték
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7. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04)
Elszámolható:
fogyasztó- és karcsúsító szalonok szolgáltatásai
frissítő masszázs (nem egészségügyi gyógymasszázs!)
gyógyfürdő
gőzfürdő
szauna
szolárium
thai masszázs
törökfürdő használata.
NEM LEHET Széchenyi Pihenőkártyával elszámolni:
manikűr
kozmetika
pedikűr
fodrászat
szőrtelenítés

8. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13)
Elszámolható:
Testedzési szolgáltatásként fitnesz és testépítő klubok, illetve létesítmények által nyújtott
testedzési lehetőség, belépőjegy, bérlet ezekbe a létesítményekbe.
Nem számolható el:
sportrendezvényre szóló nézői belépőjegy.
9. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből)
Kizárólag a verseny- és lovaglóistállók szolgáltatásai, illetve a sporthorgászat számolható el,
valamint a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója tevékenységből a szabadidős
sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja.
10. Belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30)
Elszámolható:
belvízi személyszállítás komphajóval (személyszállítás, kísérő jármű és egyéb tárgyak
szállítása)
belvízi személyszállítás hajóval
belvízi személyszállítás városnéző és kirándulóhajóval
egyéb belvízi személyszállítás (pl. vízitaxi).

11. Egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés)
Elszámolható a belföldi idegenvezetés, pl. városnézés.
12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből)
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Elszámolható:
sportpályák bérlése
uszoda belépő és bérlet értékesítése
13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12)
Ide tartozik valamennyi sportklub, egyesület (hivatásos, félhivatásos vagy amatőr egyaránt)
tevékenysége, amely tagjainak lehetőséget biztosít sportolásra, beleértve a sportegyesületek által
rendezett sportesemények lebonyolítását.
14. Sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51)
Elszámolható:
sporttanfolyam
torna, lovaglás, úszásoktatás
hivatásos sportoktatók, tanárok, edzők tevékenysége
jógaoktatás
harcművészeti tanfolyam
15. Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21)
Elszámolható:
Sétahajó, kajak/kenu, vitorlás kölcsönzése, kezelő személyzet nélkül
kerékpár kölcsönzése
sífelszerelés, egyéb sportfelszerelés bérlése
kempingszék, napozóágy és napernyőkölcsönzés

Figyelem:
A szabadidő alszámlából belföldi üdülés (szobahasználat esetén) fizethető, de kizárólag
közvetlenül a szálláshelyen, vagy szálláshely részére történő SZÉP Kártyás előrefizetéssel, így utazási
irodán keresztül nem!
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