
H NEMZETGAZDASÁGI ÁG - SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS 

52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység 

52.2 Szállítást kiegészítő tevékenység 

52.22 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás  

52.22.1 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás  

52.22.11 Tengeri, tengerpart menti kikötő, vízi út üzemeltetése (kivéve: rakománykezelés)  

Idetartozik:  

- a tengeri, tengerpart menti vízi közlekedéshez kötődő rakpart, dokk, móló és egyéb tengeri 
kikötői létesítmény, beleértve a személyhajó-állomást is, utas- a és áruforgalmának 
lebonyolítása 

- a zsilipezés, hajóliftezés, duzzasztás  
- a világítótornyok, világító, fényjelző hajók, bóják, csatornajelzők és hasonlók révén nyújtott 

navigációs szolgáltatás  

Nem tartozik ide:  

- a kikötői raktározás és tárolás, lásd 52.10.1  
- a tengeri, tengerpart menti hajók dokkolásához, kiállásához kapcsolódó révkalauzi szolgálat, 

lásd 52.22.13  
- a tengeri, tengerpart menti dokkolás, hajókiállás révhajó-szolgáltatása, lásd 52.22.13  
- a rakománykezelés, lásd 52.24.1  
- a hajórakodás:  
- konténeres áru, lásd 52.24.11  
- nem konténeres áru, lásd 52.24.19  
- a jachtkikötő, sporthajó-kikötő üzemeltetése, lásd 93.29.19  

52.22.12 Belvízi utak üzemeltetése (kivéve: rakománykezelés)  

Idetartozik:  

- a hajózható csatornák, csatornázott folyók és egyéb mesterséges, nem mesterséges belvízi 
utak üzemeltetése, fenntartása  

- a zsilipezés, hajóliftezés, duzzasztás  
- a világítótornyok, világító-, fényjelző hajók, bóják, csatornajelzők és hasonlók révén nyújtott 

navigációs szolgáltatás 
- a vontatás csatornákon, révhajók kivételével (pl. vízi vontatókkal vagy mozdonyokkal 

vontatóúton)  

Nem tartozik ide:  

- a kikötői raktározás és tárolás, lásd 52.10.1  
- a belvízi hajók dokkolásához, kiállásához kapcsolódó révkalauzi szolgáltatás, lásd 52.22.13 14  
- a belvízi dokkolás, hajókiállás révhajó-szolgáltatása, lásd 52.22.13 14  
- a rakománykezelés, lásd 52.24.1  
- a hajórakodás:  

- konténeres áru, lásd 52.24.11  
- nem konténeres áru, lásd 52.24.19  



52.22.13 Tengeri, tengerpart menti révkalauzi és hajókikötési szolgáltatás  

Idetartozik:  

- a tengeri és tengerpart menti révkalauzi szolgáltatás, beleértve a révhajó-szolgáltatást a 
kikötőkben vagy veszélyes vízszakaszokon 

- a tengeri és tengerpart menti dokkolás, hajókiállás révhajó-szolgáltatás a bármely típusú hajó 
számára  

Nem tartozik ide:  

- a nyílt tengeri, tengerpart menti vontatás és tolatás, lásd 50.20.22  

52.22.14 Belvízi révkalauzi és hajókikötési szolgáltatás  

Idetartozik:  

- a belvízi révkalauzi szolgáltatás, beleértve a révhajó-szolgáltatást a kikötőkben vagy veszélyes 
vízszakaszokon  

- belvízi dokkolás, hajókiállás révhajó-szolgáltatása bármely típusú hajó számára  

Nem tartozik ide:  

- a belvízi vontatás és tolatás, lásd 50.40.22  

52.22.15 Tengeri, tengerpart menti hajómentés, vízre emelés  

Idetartozik:  

- a tengeri és tengerpart menti hajómentés 
- az üzemképtelen hajók tengeri és tengerpart menti vontatása  

A szolgáltatás az üzemképtelen és süllyedő hajó és rakományának mentését jelenti, beleértve 
a süllyedő és felborult hajó megemelését, illetve egyenesbe állítását, a zátonyra futott hajó 
vízre emelését.  

Nem tartozik ide:  

- a vészhelyzetben lévő hajók tengerpart menti, nyílt tengeri vontatása, lásd 50.20.22  
- a mentőcsónak, tengeri tűzoltóhajó üzemeltetése és egyéb tengeri kereső, vízi mentő 

szolgáltatás:  
- a rendőri szolgálat, lásd 84.24.11  
- az egyéb közrendhez és közbiztonsághoz tartozó szolgáltatás, lásd 84.24.19  
- a tengeri tűzoltóhajó szolgáltatás, lásd 84.25.11  

52.22.16 Belvízi hajómentés, vízre emelés  

Idetartozik:  

- a belvízi hajómentés 
- az üzemképtelen hajók belvízi vontatása 

A szolgáltatás az üzemképtelen és süllyedő hajó és rakományának mentését jelenti, beleértve 
a süllyedő és felborult hajó megemelését illetve egyenesbe állítását, a zátonyra futott hajó 
vízre emelését  

 



Nem tartozik ide:  

- a sérült hajók belvízi vontatása, lásd 50.40.22  
- a mentőcsónak, tengeri tűzoltóhajó üzemeltetése és egyéb vízi mentő, kereső szolgáltatás:  
- rendőri szolgálat, lásd 84.24.11 
- egyéb közrendhez és közbiztonsághoz tartozó szolgáltatás, lásd 84.24.19  
- tengeri tűzoltóhajó szolgáltatás, lásd 84.25.11  

52.22.19 Egyéb vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás  

Idetartozik:  

- az egyéb a hajózási műveletekkel közvetlenül, és nem közvetlenül összefüggő szolgáltatás, 
mint jégtörés, hajó nyilvántartása, ideiglenes leszerelése, tárolása stb.  

Idetartozik még: 

- a hajóteher csökkentése (az áru átrakása a hajó merülési mélységének csökkentése 
érdekében)  

Nem tartozik ide:  

- a vízi járművek fertőtlenítése, kártevőirtása, lásd 81.29.11  
- a vízi járművek takarítása, beleértve a tüzelőanyag-, olajszennyeződés eltávolítását, lásd 

81.29.19  
- a mentőcsónak, tengeri tűzoltóhajó üzemeltetése és egyéb vízi mentő szolgáltatás:  
- kiömlött olajfoltok elleni védekezés, lásd 39.00  
- rendőri szolgálat, lásd 84.24.11  
- egyéb közrendhez és közbiztonsághoz tartozó szolgáltatás, lásd 84.24.19  
- tengeri tűzoltóhajó szolgáltatás, lásd 84.25.11 


