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N NEMZETGAZDASÁGI ÁG - ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG  

81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés  

81.1 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés  

81.10 Építményüzemeltetés  

81.10.1 Építményüzemeltetés  

81.10.10 Építményüzemeltetés  

Idetartozik:  

- az ügyfél létesítményein belül végzett összetett kiegészítő szolgáltatások, például: általános 
belső takarítás, kisebb javítás, karbantartás, szemétszállítás, őrző és biztonsági szolgáltatás, 
postázás, recepciós tevékenység, házimosoda stb.  

Nem tartozik ide:  

- a csak egy kisegítő tevékenység végzése (pl. általános belső takarítás), lásd a tartalmilag 
megfelelő szakágazatot  

- az irányító és kiszolgáló személyzet biztosítása az ügyfél létesítményében elvégzendő teljes 
körű szolgáltatáshoz, például hotel, étterem, bánya és kórház üzemeltetése, lásd a 
tevékenység szerinti csoportot 

 

81.2 Takarítás  

81.21 Általános épülettakarítás  

81.21.1 Épülettakarítás  

81.21.11 Általános háztartási takarítás  
 
Idetartozik: 

- takarítás háztartásoknál  
Idetartozik még:  

- "ezermester" munkák háztartásoknál mint pl. szivárgó WC javítása, világító testek cseréje stb.  
Nem tartozik ide:  

- a speciális belső takarítás, mint például kéménytisztítás, tűzhely-, kályha-, kazán-, 
szemétégető-, bojler-, szellőzőcső-, elszívó egységek tisztítása, lásd 81.22.1  

 

81.21.12 Egyéb épülettakarítás  

Idetartozik:  

- a lakó-, közigazgatási, kereskedelmi és ipari épületek takarítása, karbantartása: 
- padlótisztítás és –fényezés - belső fal tisztítása 
- bútortisztítás, fényezés 
- egyéb gondnoki karbantartási tevékenység, ami magában foglalja a kisebb javításokat  

Nem tartozik ide:  
- mindennapi takarítás háztartásoknál, lásd 81.21.11  



2 
 

- a speciális belső takarítás, mint például kéménytisztítás, tűzhely-, kályha-, kazán-, 
szemétégető-, bojler-, szellőzőcső-, elszívó egységek tisztítása, lásd 81.22.1  

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:  
- az épületek csővezetékrendszerének tisztítása és dugulás elhárítás, lásd 43.22.11  

 
81.22 Egyéb épület, ipari takarítás  

81.22.1 Ipari takarítás  

Idetartozik - magyar kiegészítés: 

- a speciális belső takarítás, mint például kéménytisztítás, tűzhely-, kályha-, kazán-, 
szemétégető-, bojler-, szellőzőcső-, elszívó egységek tisztítása  

81.22.11 Ablaktisztítás  

Idetartozik:  

- az ablak tisztítás lakásokban és más épületekben 
- az ablakok külső tisztítása függőállvány használatával vagy alpesi módszerrel  

81.22.12 Speciális takarítás  

Idetartozik:  
- a számítógéptermek és ahhoz hasonlók takarítása 
- az ipari gépek, berendezések takarítása 
- a termelésben használatos tárolók, tartályok speciális tisztítása 
- a tárgyak vagy helyiségek sterilizálása (pl. műtő) 
- a minden épülettípus külső takarítása, beleértve az irodákat, gyárakat, boltokat, 

intézményeket, egyéb üzleti és szakmai helyiségeket, valamint a többlakásos lakóépületek 
külső takarítását 

- a m.n.s egyéb épület- és ipari takarítás  
Nem tartozik ide:  

- a mezőgazdasági épület, ketrec (baromfi ól, disznóól stb.) takarítása, lásd 01.62.10  
- a központi fűtőberendezések javítása, karbantartása, lásd 43.22.12  
- az építkezés befejezését követő külső épülettisztítás, lásd 43.39.19  
- a kazán- és kéménytisztítás, lásd 81.22.13  
- a szőnyeg-, kárpit-, drapéria és függönytisztítás, lásd 96.01.19  

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:  
- az épületek külső homlokzatának tisztítása gőz-és homokfúvással vagy hasonló módszerrel, 

lásd 43.99.90  
-  

81.22.13 Kazán, kéménytisztítás  

Nem tartozik ide:  

- a központi fűtőberendezések javítása, karbantartása, lásd 43.22.12  

81.29 Egyéb takarítás  

81.29.1 Egyéb takarítás  

81.29.11 Fertőtlenítés, kártevőirtás  



3 
 

Idetartozik:  

- a lakások és egyéb épületek fertőtlenítése 
- a közlekedési eszközöket, mint például busz, vonat, hajó, repülő fertőtlenítése 
- a rovarok, rágcsálók valamint egyéb kártékony állatok kiirtása 
- a füstölés, valamint a kártevő figyelő szolgálat  

Nem tartozik ide:  

- a mezőgazdasági kártevők irtása (ideértve a mezei nyulakat is), lásd 01.61.10  
- a mezőgazdasági épület, ketrec (baromfi ól, disznóól stb.) takarítása, lásd 01.62.10  
- a faanyag impregnálása, lásd 16.10.91  
- az épületek azbeszt-, ólom- stb. szennyeződés-mentesítése, lásd 39.00.14  

81.29.12 Úttisztítás, hóeltakarítás  

Idetartozik:  

- a kifutópálya tisztítás 
- az utcaseprés és tisztítás 
- az utak sózása, homok szórása  
- a hó- és jég mentesítés  

 
81.29.13 Egyéb közegészségügyi szolgáltatás  

Idetartozik:  

- a strand tisztítása  

Nem tartozik ide:  

- a mezőgazdasági kártevők irtása (ideértve a mezei nyulakat is), lásd 01.61.10  
- az olajjal szennyezett felszíni vizek, óceánok, tengerek, parti zónák tisztítása, lásd 39.00.11, 

39.00.12  
- épületek és egyéb nem mezőgazdasági építmények fertőtlenítése, kártevőirtása, lásd 81.29.11  

81.29.19 M.n.s. egyéb takarítás  

Idetartozik:  

- a nem speciális járműtisztítás: busz, földalatti vasút és egyéb vonatok, repülő, hajó és egyéb 
szállítójárművek 

- a palackmosás 
- az úszómedence tisztítása, fenntartása  
- a szárazföldi és tengeri tartályok belső tisztítása 
- a m.n.s egyéb takarítás  

Nem tartozik ide:  

- a mezőgazdasági épület, ketrec (baromfi ól, disznóól, stb.) takarítása, lásd 01.62.10  
- a szennyeződésmenetesítés, lásd 39.00  
- az építkezés befejezését követő külső épülettisztítás, lásd 43.39.19  
- a gépjárműmosás, lásd 45.20.30  
- a szőnyeg-, kárpit-, drapéria- és függönytisztítás, lásd 96.01.19 
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81.3 Zöldterület-kezelés      

81.30 Zöldterület-kezelés      

81.30.1 Zöldterület-kezelés      

81.30.11 Házikertgondozás  

Idetartozik:  

- kertek és parkok telepítése, gondozása és fenntartása háztartásoknál 

Idetartozik még: 

- kisebb járulékos tervezési és építési szolgáltatások (látványtervezés, támfalak, járdák építése 
stb.) 

Nem tartozik ide: 

- az üzleti, értékesítési célú növénytermesztés, növény- és fatelepítés, lásd 01 és 02 ágazat 
- a faiskola és erdei faiskola, lásd 01.30.10, 02.10.20 
- az építési tevékenység tájrendezési céljából, lásd F nemzetgazdasági ág 
- a tájtervezés és tájépítészeti tevékenység, lásd 71.11.4   

 

81.30.12 Egyéb zöldterület-kezelés  

Idetartozik: 

- az alábbiak telepítése, gondozása, fenntartása: 
- parkok és kertek: 
- társasházaknál és bérházaknál 
- köz- és közösségi épületeknél (iskolák, kórházak, közigazgatási épületek, templomok stb.) 
- közterületeknél (parkok, zöld területek, temetők stb.) 
- autópálya, közlekedési pályák zöldesítésénél (utak, vasúti és villamos vonalak, vízi utak, 

kikötők) 
- ipari és kereskedelmi épületeknél 
- növényzet: 
- épületeknél (tetőkertek, homlokzati növényzet, télikert) 
- sportpályáknál (futball, golf stb.), játszótereknél, napozópázsitnál és egyéb szabadidős 

parkoknál 
- álló- és folyóvíznél (medencék, alternáló vizes területek, tavak, uszodák, csatornák, vízpályák, 

szennyvíztelep) 
- erdők, arborétumok újratelepítése, fák sérüléseinek ellátása nem mezőgazdasági területen 
- növényzet telepítése és tájvédelmi szolgáltatások zaj, szél, erózió, napfény káros hatásainak 

kiküszöbölésére 
- egyéb nem a mezőgazdaság és erdőgazdaság körébe tartozó tájvédelmi tevékenység: 
- az eredeti környezeti állapot visszaállítása, a vízmegtartása, talajjavítás, árvíztározók stb. 

 

Idetartozik még: 
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- a kisebb járulékos tervezési és építési szolgáltatások (látványtervezés, támfalak, járdák 
építése stb.) 

Nem tartozik ide: 

- az üzleti, értékesítési célú növénytermesztés, növény- és fatelepítés, lásd 01 és 02 ágazat 
- a faiskola és erdei faiskola, lásd 01.30.10, 02.10.20 
- a mezőgazdasági földterületek környezeti állapotának fenntartása és megóvása, lásd 

01.61.10 
- az építési tevékenység tájrendezési céljából, lásd F nemzetgazdasági ág 
- a tájtervezés és tájépítészeti tevékenység, lásd 71.11.4 

kertek telepítése, gondozása és fenntartása háztartásoknál lásd 81.30.11  


