
TEÁOR piacszervező, falusi turizmus 

 

Folyamatosan gond, hogy a falusi vendégasztal és agroturisztikai szolgáltatók nem tudnak 

számlázni, vagy nem fogadják el számláikat, mert "nincs a tevékenységre TEÁOR". 

A kistermelői civil érdekképviselet tagjaként a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 

megkérte a hivatal állásfoglalását, melyről ÚTMUTATÓT teszünk közzé. 

A KSH Tájékoztatási főosztály, Információszolgálat állásfoglalása (2013.06.02.) itt olvasható! 

 

Tevékenység 

TEÁOR '08 TESZOR’08* ÖVTJ’12** 

Kód Megnevezés Kód Megnevezés Kód Megnevezés 

Falusi rendezvényeken 

történő ételszolgáltatás 

magánszemélyek 

részére 

5621 
Rendezvényi 

étkeztetés 
562111 

Ételszolgáltatás 

rendezvényeken 

magánszemély 

számára 

562103 
Falusi vendégasztal 

szolgáltatás 

Egyéb falus 

rendezvényeken 

történő ételszolgáltatás 

5621 
Rendezvényi 

étkeztetés 
562119 

Egyéb 

ételszolgáltatás 

rendezvényeken 

562103 
Falusi vendégasztal 

szolgáltatás 

Falus rendezvény-

szervezés 
8230 

Konferencia, 

kereskedelmi 

bemutató 

szervezése 

823012 

Kereskedelmi 

bemutató 

szervezése 

823003 

Falusi rendezvények 

szervezése, 

szálláshely-

szolgáltatás nélkül 

Falus hagyományok 

bemutatása 
9329 

M.n.s. egyéb 

szórakoztatás, 

szabadidős 

tevékenység 

932919 

M.n.s. 

szabadidős 

szolgáltatás 

932905 

Falusi élethez, 

környezethez és 

munkakultúrához 

kapcsolódó 

hagyományok, 

tevékenységek 

bemutatása 

Helyi, falusi 

gazdálkodási módok, 

termelési szokások 

bemutatása 

9329 

M.n.s. egyéb 

szórakoztatás, 

szabadidős 

tevékenység 

932919 

M.n.s. 

szabadidős 

szolgáltatás 

932906 

Helyi gazdálkodási 

módok, termelési 

szokások bemutatása 

Helyi kulturális, 

építészeti, néprajzi 

értékek, örökségek 

bemutatása 

9103 

Történelmi 

hely, 

építmény, 

egyéb 

látványosság 

működtetése 

910310 

Történelmi 

hely, építmény, 

egyéb hasonló 

látványosság 

működtetése 

910302 

Helyi népművészeti, 

néprajzi, kézműves, 

építészeti és 

kulturális értékek, 

örökségek 

bemutatása 

 

http://www.elotisza.hu/jogsegely/2012/07/11/piac-uzemeltetes-falusi-es-agroturisztikai-szolgaltatok-es-vendegasztal-szamlazasa-teaor


*A TESZOR’08 a TEÁOR'08-ra épülő 6 szintű osztályozás, mely az egyes TEÁOR’08 
szakágazatok által jellemzően előállított termékeket és szolgáltatásokat rendszerezi. A 
TESZOR ’08 osztályozás 2008-tól a statisztikában használatos, jelen levelünkben kizárólag 
tájékoztatásul küldjük meg Önnek. Amennyiben az osztályozásokkal kapcsolatban bővebb 
információra van szüksége, azt a következő címen érheti el: www.teaorszamok.hu. 

**ÖVTJ’12 = 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke 
bevezetéséről és alkalmazásáról. Ez a rendelet váltja fel 2012. január 1-jétőla Szakmakód 
jegyzéket (9005/2007. (SK 7.) KSH közlemény). 

 

 

PIAC ÜZEMELTETÉS: 

 

Az AgriKulti PJT. partnerünk által kért állásfoglalás szerint: 

Tevékenység 

TEÁOR '08 TESZOR’08* 

Kód Megnevezés Kód Megnevezés 

Termelői piacok és 

kézműves vásárok 

üzemeltetése 

68.20 

Saját tulajdonú, bérelt 

ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 

68.20.12 

Saját tulajdonú és bérelt nem 

lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 

 

Az egyes tevékenységek végzéséhez szükséges feltételekről (pl. végzettség, engedély) a 
területileg illetékes okmányirodák adnak felvilágosítást. 

Útmutató a Védegylet Egyesület megbízásából a “Svájci és magyar alulról szerveződő civil 
szervezetek szövetsége az autonóm helyi gazdaságfejlesztés támogatására” pályázat 
keretében készült. 

 

http://www.teaorszamok.hu/
http://portal.ksh.hu/pls/portal/url/ITEM/434B3F6484276513E04400306E4816D2

