CAFETERIA 2018
SZÉP kártya kerete, adózása,
felhasználása
Teljes összeg:
450.000 Ft
- ebből:
szálláshely alszámla: 225.000 Ft
vendéglátás alszámla: 150.000 Ft
szabadidő alszámla:
75.000 Ft
Az alszámlák egymástól függetlenül is részben vagy egészben feltölthetők a
munkavállaló igényeinek megfelelően.
Adóteher 34,22 %, fizetése a feltöltést követő hónap 12.-ig.

SZÉP kártya felhasználása – szálláshely
alszámla
A szálláshely alszámla az alábbi szolgáltatásokra használható fel
- szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-ből a
családi panzió szolgáltatása),
- belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.12.-bõl belföldi előre összeállított
utazási csomagok értékesítése),
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők
tevékenysége),
- máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
(TEÁOR’08 93.29-ből a strandszolgáltatás).
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
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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

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

55.30 Kempingszolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik
- a rövid időtartamú tartózkodás céljából érkező látogatók számára
kempingben, kamionparkban, üdülési járműparkban, horgász- és
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vadásztáborban nyújtott szálláshely-szolgáltatás
- a kemping a járművek részére hely és elhelyezés biztosítása
- menedék vagy táborhely biztosítása sátrakhoz vagy hálózsákokhoz

55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatásból a családi panzió szolgáltatása
Ebbe a szakágazatba tartozik
- átmeneti vagy hosszabb időtartamú szálláshely szolgáltatás igénybevétele
családi panziókban
A szálláshelyen igénybe vehető, és a szálláshelyen a szálláshelyszolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás.
Szálláshely szolgáltatás mindhárom alszámláról fizethető. Szálláshely,
vendéglátás és szabadidő alszámláról is!
Belföldi utazásszervezés (TEÁOR 79.12.-ből belföldi előre összeállított
utazási csomagok értékesítése)

79.12 Utazásszervezésből belföldi előre összeállított utazási csomagok
értékesítése
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.
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők
tevékenysége)

96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- gyógyfürdők tevékenysége
Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
(TEÁOR’08 93.29-ből a strandszolgáltatás)*
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93.29 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- strandszolgáltatás

SZÉP kártya – vendéglátás alszámla
A vendéglátás alszámla az alábbi szolgáltatásokra használható fel
- éttermi és mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.),
- egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.),
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők
tevékenysége),
- máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
(TEÁOR’08 93.29-ből a strandszolgáltatás),
- szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-ből a
családi panzió szolgáltatása).

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
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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:
- ételkészítés és ellátás megbízásos alapon légi- és más közlekedési
szervezetek számára
- koncessziós ételszolgáltatás a sport- és hasonló létesítményekben
- üzemi étkezdék, menzák, kantinok és kávézók üzemeltetése koncesszióval
(pl. üzemben, irodában, kórházban vagy iskolában)

96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- gyógyfürdők tevékenysége

93.29 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- strandszolgáltatás

SZÉP kártya – szabadidő alszámla
A szabadidő alszámla az alábbi szolgáltatásokra használható fel
- 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),
- előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.),
- múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.),
- növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08
91.04.),
- vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.),
- máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
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(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),
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04.),
- testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13),
- egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-bõl verseny- és lovaglóistállók
tevékenysége, a sporthorgászat és a sportesemények rendezése,
szervezése, promóciója tevékenységből a szabadidős sportrendezvények
nevezési, regisztrációs díja)
- belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.),
- egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-bõl az idegenvezetés),
- sportlétesítmény működtetése (TEÁOR'08 93.11-ből a sportpályák bérlése,
uszoda belépő és bérlet értékesítése),
- sportegyesületi tevékenység (TEÁOR'08 93.12.),
- sport, szabadidős képzés (TEÁOR'08 85.51.),
- szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR'08 77.21.),
- szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-ből a
családi panzió szolgáltatása).

86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátásból a fizikoterápiás szolgáltatás, a
dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás, és
az egyéb máshová nem sorolt humán egészségügyi ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- fizikoterápiás szolgáltatás,
- dentálhigiéniai kezelés,
- diagnosztikai szolgáltatás,
- terhesgondozás,
- egyéb máshová nem sorolt humán egészségügyi ellátás.

90.01 Előadó-művészet
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
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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

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.

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.

93.29 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységből
a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajó kikötő
szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény működtetője által
nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése
Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás
és szabadidős tevékenység:
- szabadidőpark- és strandszolgáltatás,
- sípálya és sporthajó kikötő szolgáltatásai,
- szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt
szolgáló eszközök kölcsönzése.

96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, szoláriumok, gyógyfürdők, fogyasztó-
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és karcsúsítószalonok, masszázsszalonok stb. tevékenysége

93.13 Testedzési szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fitnesz- és testépítő klubok és létesítmények szolgáltatása

93.19 Egyéb sporttevékenységből verseny- és lovaglóistállók tevékenysége,
a sporthorgászat és a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója
tevékenységből a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége,
- sporthorgászat,
- sportesemények rendezése, szervezése, promóciója tevékenységből a
szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja

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

79.90 Egyéb foglalásból az idegenvezetés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- turistasegítő szolgálat
- idegenvezetés

93.11 Sportlétesítmény működtetéséből a sportpályák bérlése,
uszodabelépő és bérlet értékesítése)
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- sportpályák bérlése,
- uszoda belépő és bérlet értékesítése

93.12 Sportegyesületi tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik valamennyi sportklub, egyesület (hivatásos,
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félhivatásos vagy amatőr egyaránt) tevékenysége, amely tagjainak
lehetőséget biztosít sportolásra.
Ebbe a szakágazatba tartozik az alábbi sportklubok, egyesületek
tevékenysége:
- labdarúgó-egyesület,
- teke- (bowling) egyesület,
- úszóegyesület,
- golfklub,
- ökölvívó-egyesület,
- testépítő klub,
- téli sportok egyesülete,
- sakk-klub,
- atlétikai egyesület,
- sportlövő egyesület,

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:
- sporttanfolyam (baseball, kosárlabda, krikett, labdarúgás stb.)
- sporttábor, sporttanfolyam
- tornatanfolyam
- lovastanfolyam, lovasiskola
- úszótanfolyam
- hivatásos sportoktatók
- tanárok, edzők tevékenysége
- harcművészeti tanfolyam
- kártyajáték (pl. a bridzs) tanfolyama
- jógatanfolyam stb.

77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Ebbe a szakágazatba tartozik a szabadidős és sportfelszerelések
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kölcsönzése:
- sétahajó, kajak/kenu, vitorlás hajó
- kerékpár
- kempingszék, napozóágy és napernyő
- sífelszerelés
- egyéb sportfelszerelés
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