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49 Szárazföldi és csővezetékes szállítás 

49.4 Közúti áruszállítás, költöztetés 

49.41 Közúti áruszállítás  

Nem tartozik ide:  

- a farönkök erdőn belüli szállítása, a fakitermelés részeként, lásd 02.40  
- a vízelosztás tehergépjárművel (lajtoskocsival), lásd 36.00 
- a hulladékszállítás, amennyiben része a hulladék gyűjtésének, kezelésének, lásd 38.11, 38.12  
- a teherszállítmány kezelésére szolgáló állomás üzemeltetése, lásd 52.21  
- ládázás, csomagolás a szállítás idejére, lásd 52.29  
- a postai, futárpostai tevékenység, lásd 53.10, 53.20  

49.41.1 Közúti áruszállítás  

Nem tartozik ide:  

- a szállításhoz szükséges ládázás, csomagolás, lásd 52.29.20  

49.41.11 Közúti hűtőkocsis szállítás  

Idetartozik:  

- a hűtött, fagyasztott áru közúti szállítása speciális hűtőjárműben  

49.41.12 Kőolajtermék közúti szállítása  

Idetartozik:  

- a kőolaj és kőolajszármazékok (nyersolaj, földgáz, finomított olaj stb.) közúti szállítása speciális 
tartálykocsival, nyerges vontatóval 

49.41.13 Egyéb folyékony, gáznemű áru közúti szállítása  

Idetartozik:  

- az egyéb folyékony és gáz halmazállapotú termék közúti szállítása speciális tartálykocsival, 
nyerges vontatóval  

Nem tartozik ide:  

- a víz elosztása lajtoskocsival vagy egyéb módon, lásd 36.00.20  

49.41.14 Intermodális konténeres közúti szállítás  

Idetartozik:  

- a darabáruk és csomagok speciálisan a szállításban szükséges árukezelést megkönnyítő 
szállítókonténerbe gyűjtése, bepakolása, közúti szállítása  

49.41.15 Száraz ömlesztett áru közúti szállítása  

Idetartozik:  

- a száraz, ömlesztett áru, pl. gabonafélék, liszt, cement, homok, szén stb. közúti áruszállítása  

 



49.41.16 Élő állat közúti szállítása  

Idetartozik:  

- az élő állatok szállítása erre alkalmassá tett speciális járművekben  

49.41.17 Közúti áruszállítás emberi vagy állati vontatású járművel  

Idetartozik:  

- az közúti áruszállítás emberi vagy állati vontatású járművel  

49.41.18 Postai küldemény közúti szállítása  

Idetartozik:  

- a levél és csomag szállítása a vasút kivételével, bármely szárazföldi járművel a postai és 
futárpostai szolgáltatók részére  

Nem tartozik ide:  

- a postai és futárpostai tevékenység, lásd 53.10.1 és 53.20.1  

49.41.19 Egyéb közúti áruszállítás  

Idetartozik:  

- az egyéb m.n.s. áruk közúti áruszállítása speciális járművekkel Idetartozik a hulladékanyag, 
szemét (begyűjtés és kezelés nélkül), beton, aszfalt, jármű stb. szállítása speciális járművel 

- a nem speciális járművel végzett egyéb máshova nem sorolt közúti áruszállítás  

49.41.2 Tehergépjármű kölcsönzése vezetővel  

49.41.20 Tehergépjármű kölcsönzése vezetővel  

Idetartozik:  

- a tehergépjármű és egyéb teherszállító jármű bérbeadása vezetővel  

Nem tartozik ide:  

- a közúti áruszállítás, lásd 49.41.1  
- a közúti tehergépjármű bérbeadása vezető nélkül, lásd 77.12.11  


