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N ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG 

 

79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás  

79.1 Utazásközvetítés, utazásszervezés  

79.11 Utazásközvetítés  

79.11.1 Menetjegyfoglalás  

Idetartozik:  

- az utazáshoz kapcsolódó menetjegy-foglalás. A szolgáltatás tartalmazza az ügyfél 
igényeinek meghallgatását, az utazási lehetőségek bemutatását, tanácsadást a 
választásban, magában foglalhatja jegyek kibocsátását a szolgáltató helyett. A 
szolgáltatást biztosíthatja személyesen, telefonon vagy interneten keresztül. 
Tartalmazhat viszonteladást is. Továbbá helyfoglalást belföldi és nemzetközi járatokra.  

 

79.11.11 Repülőjegy foglalás  

Idetartozik:  

- a repülőjegyek foglalása. A szolgáltatás tartalmazza az ügyfél igényeinek meghallgatását, 
az utazási lehetőségek bemutatását, tanácsadást a választásban, magában foglalhatja 
jegyek kibocsátását a szolgáltató helyett. A szolgáltatást biztosíthatja személyesen, 
telefonon vagy interneten keresztül. Tartalmazhat viszonteladást is. Továbbá 
helyfoglalást belföldi és nemzetközi járatokra.  

 

79.11.12 Vasútijegy foglalás  

Idetartozik:  

- a vasúti jegy, helyjegy foglalás. A szolgáltatás tartalmazza az ügyfél igényeinek 
meghallgatását, az utazási lehetőségek bemutatását, tanácsadást a választásban, 
magában foglalhatja jegyek kibocsátását a szolgáltató helyett. A szolgáltatást 
biztosíthatja személyesen, telefonon vagy interneten keresztül. Tartalmazhat 
viszonteladást is. Továbbá helyfoglalást belföldi és nemzetközi járatokra.  

 

79.11.13 Buszjegyfoglalás  

Idetartozik:  

- a buszjegy-foglalás. A szolgáltatás tartalmazza az ügyfél igényeinek meghallgatását, az 
utazási lehetőségek bemutatását, tanácsadást a választásban, magában foglalhatja 
jegyek kibocsátását a szolgáltató helyett. A szolgáltatást biztosíthatja személyesen, 
telefonon vagy interneten keresztül. Tartalmazhat viszonteladást is. Továbbá 
helyfoglalást belföldi és nemzetközi járatokra.  
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79.11.14 Közlekedési eszköz bérlésének foglalása  

Idetartozik:  

- a bérelhető autók lefoglalása. A szolgáltatás tartalmazza az ügyfél igényeinek 
meghallgatását, az utazási lehetőségek bemutatását, tanácsadást a választásban, 
magában foglalhatja jegyek kibocsátását a szolgáltató helyett. A szolgáltatást 
biztosíthatja személyesen, telefonon vagy interneten keresztül. Tartalmazhat 
viszonteladást is. Továbbá helyfoglalást belföldi és nemzetközi járatokra.  

 

79.11.19 Egyéb közlekedési eszköz foglalása  

Idetartozik:  

- a m.n.s. egyéb foglalás, úgymint: (máshova nem sorolt) 
- kompjegy-foglalás  
- repülőtéri ingajáratra foglalás  (Transzfer) 
- egyéb közlekedéssel kapcsolatos m.n.s. foglalás. 

A szolgáltatás tartalmazza az ügyfél igényeinek meghallgatását, az utazási lehetőségek bemutatását, 
tanácsadást a választásban, magában foglalhatja jegyek kibocsátását a szolgáltató helyett. A 
szolgáltatást biztosíthatja személyesen, telefonon vagy interneten keresztül. Tartalmazhat 
viszonteladást is. Továbbá helyfoglalást belföldi és nemzetközi járatokra.  

 

79.11.2 Szálláshely, körutazás, túracsomag foglalása  

79.11.21 Szálláshelyfoglalás  

Idetartozik:  

- a szálláshelyek foglalása: 
- a belföldi szálláshely foglalása 
- a külföldi szálláshely foglalása 
- a lakóingatlan közvetlen cseréje, házzal vagy apartmannal/lakással rendelkező egyéb 

tulajdonosok között  

 

79.11.22 Körutazás foglalása  

Idetartozik:  

- az előjegyzés körutazásokra: 
- az egynapos vagy rövidebb körutazásra 
- az egy napnál hosszabb körutazásra  
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79.11.23 Túra csomag foglalása  

Idetartozik:  

- az előjegyzés túracsomagra: 
- belföldi túracsomagra 
- külföldi túracsomagra  

 

79.12 Utazásszervezés  

79.12.1 Utazásszervezés  

79.12.11 Utazás szervezése, összeállítása 

Idetartozik:  

- a túracsomag szervezése, összeállítása, értékesítése: 
- belföldi és külföldi előre összeállított túracsomagok 
- csoportok számára igény szerint összeállított belföldi és külföldi csomagok.  

Egy ilyen csomag többnyire magában foglalja azoknak a költségeknek a kifizetését és 
továbbszámlázását, amelyek az utas és csomagjának szállításával, a szálláshellyel, az étkezéssel, és 
városnézéssel összefüggnek. A létrejött csomag értékesíthető egyéneknek vagy 
nagykereskedelemként utazási ügynököknek, vagy más utazásszervezőknek.  

 

79.12.12 Túravezetés, idegenvezetés  

Idetartozik:  

- a saját számlás túravezetés (utazás lebonyolítása, idegenvezetés)  

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:  

- adott turisztikai látványosságot, nevezetességet bemutató idegenvezetés, lásd 79.90.20  

 

79.9 Egyéb foglalás  

79.90 Egyéb foglalás  

Nem tartozik ide:  

- az utazásközvetítés, lásd 79.11  
- az utazásszervezés, utazás lebonyolítása, lásd 79.12.1  

 

79.90.1 Turisztikai reklám, turistatájékoztatás  

79.90.11 Turisztikai reklám  

Idetartozik:  

- a turisztikai reklámtevékenység országok, régiók és közösségek bemutatására  
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79.90.12 Turistatájékoztatás  

Idetartozik:  

- a látogatók, lehetséges látogatók felvilágosítása a célországokról, tájékoztató füzetek 
készítése, stb.  

 

79.90.2 Idegenvezetés  

79.90.20 Idegenvezetés  

Idetartozik:  

- az idegenvezetéssel foglalkozó ügynöki szolgáltatás és saját számlás idegenvezetés  

Nem tartozik ide:  

- a tolmácsolás, lásd 74.30.12  
- a horgászok, vadászok, hegymászók vezetése, lásd 93.19.13  

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:  

- az utazás teljes körű szervezése, lebonyolítása, beleértve az idegenvezetést, lásd 79.12.12  

 

79.90.3 Egyéb m.n.s. foglalás  

79.90.31 Üdülésijog csere  

Idetartozik:  

- a csere és foglalás időmegosztásos (time-share) üdülési jogokkal rendelkezők számára  

79.90.32 Kongresszusterem, bemutatóhely foglalása  

Nem tartozik ide:  

- a gyűlések, konferenciák szervezése, lásd 82.30.11  

79.90.39 Jegy foglalása szórakoztató és szabadidős eseményekre, egyéb m.n.s. foglalás  

Idetartozik:  

- a szórakoztató és szabadidős események, színházi előadások, koncertek vagy 
sportesemények jegyeinek foglalása  


