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J NEMZETGAZDASÁGI ÁG - INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ  

58 KIADÓI TEVÉKENYSÉG  

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:  
- a mozgókép, video- és mozifilmek kiadása DVD-n és hasonló egyéb hordozón, lásd 59  
- és az eredeti (master) hanganyag elkészítése lemezekhez vagy egyéb audio-
hanghordozókhoz, lásd 59  
- nyomdai tevékenység, lásd 18.11, 18.12  
- a felvett anyagok tömeges sokszorosítása, lásd 18.20  

58.1 KIADÓI TEVÉKENYSÉG 

58.11 KÖNYVKIADÁS 

58.11.1 Nyomtatott könyv  

58.11.11 Nyomtatott tankönyv  

Idetartozik:  

- az elsősorban hivatalos oktatási programokban résztvevő diákoknak és tanároknak szánt 
oktatási anyagok. Ezek a könyvek általában összegyűjtött ismeretanyagokat és/vagy 
gyakorlati kérdéseket tartalmaznak szöveges formában. Idetartoznak a munkafüzetek, tanári 
kézikönyvek és forrásanyagok, valamint az interaktív anyagok.  

58.11.12 Nyomtatott szakmai, műszaki, tudományos könyv  

Idetartozik:  

- a szakmai művek, pl. kutatás, speciális tudás és/vagy információ az akadémiai és tudományos 
közösségek számára, vagy egyének által használt gyakorlati ismeretek, amelyeket speciális 
munka vagy szakmagyakorlása során használnak, mint például ügyvédek, orvosok, 
villanyszerelők, könyvelők, üzleti vagy számítógépes szakemberek  

58.11.13 Nyomtatott gyermekkönyv  

Idetartozik:  

- a gyermekek számára készült kiadvány, beleértve a képeskönyveket, amelyeket nem tankönyvnek 
szántak 
- regény vagy szakirodalom 
- kézikönyv 
- könyv és játékkészlet egy csomagban 
- beszélő könyv 
- kifestőkönyvek  
 

Nem tartozik ide:  

- a matricagyűjtő album, lásd 58.19.19  

58.11.14 Nyomtatott szótár, enciklopédia  

Idetartozik:  

- a nagyközönség számára általános tájékoztatás céljából készült művek:  
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- szótárak  
- enciklopédiák 
- lexikonok  
- ilyen művek egy sorozat részeiként  

Nem tartozik ide:  

- az atlasz, térkép, lásd 58.11.15  

 

58.11.15 Nyomtatott atlasz, térkép könyv formájában  

Nem tartozik ide:  

- a nem könyvtől formában nyomtatott térkép, lásd 58.11.16  

 

58.11.16 Nyomtatott térkép, vízrajzi, tengerészeti térkép, könyvtől eltérő formában  

Nem tartozik ide:  

- a földgömb, lásd 32.99.59  

 

58.11.19 Egyéb nyomtatott könyv, brosúra, röplap, katalógus  

Idetartozik:  

- a nagyközönség általános érdeklődésére kiadott könyvek. Idetartozik a szépirodalom és 
szakirodalom; vers és dráma; vallásos könyvek, biblia és egyházi énekeskönyvek; az olyan 
szakirodalmi munkák, mint a történelmi, életrajzi, lakással és kertészkedéssel foglalkozó 
könyvek, ezermester könyvek, szakácskönyvek, útikönyvek stb.  

Nem tartozik ide:  

- a hangos könyv, lásd 58.11.20  

58.11.2 Könyv lemezen, kazettán, más fizikai hordozón  

58.11.20 Könyv lemezen, kazettán, más fizikai hordozón  

Idetartozik:  

- a hangoskönyv fizikai hordozón (CD-ROM, kazetta stb.), azaz valaki által felolvasott könyv 
szövegének hangfelvétele-az időszaki kiadvány, folyóirat, tankönyv, kézikönyv és más mű 
szövege (nem hangfelvétel) fizikai hordozón (CD-ROM, lemez, mikrofilm, mikrofilmkártya 
stb.)  

58.11.3 Online könyv  

58.11.30 Online könyv  

Idetartozik:  

- az online könyvek, beleértve az iskolai tankönyveket, általános kézikönyveket, mint az 
atlaszok és mástérképeket vagy táblázatos könyveket, szótárakat és enciklopédiákat  
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58.11.4 Hirdetési hely könyvben  

58.11.41 Hirdetési hely nyomtatott könyvben  

Nem tartozik ide:  

- a hirdetési hely nyomtatott újságban, lásd 58.13.31  

- a hirdetési hely nyomtatott folyóiratban és időszaki kiadványban, lásd 58.14.31  

58.11.42 Hirdetési hely elektronikus könyvben  

Nem tartozik ide:  

- a hirdetési hely elektronikus újságban, lásd 58.13.32  

- a hirdetési hely elektronikus folyóiratban és időszaki kiadványban, lásd 58.14.32  

58.11.5 Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses alapon  

58.11.50 Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses alapon  

58.11.6 Könyvkiadás engedélyezése  

58.11.60 Könyvkiadás engedélyezése  

Idetartozik:  

- az eredeti irodalmi alkotások (könyv, brosúra, katalógus, térkép stb.) sokszorosítási, 
terjesztési és bejegyzési joga engedélyezése  

Nem tartozik ide:  

- a könyvek kölcsönzése üzleti alapon, lásd 77.29.19  

 

58.12 CÍMTÁR, LEVELEZŐJEGYZÉK KIADÁSA  

58.12.1 Címjegyzék, telefonkönyv, levelezőjegyzék nyomtatott, vagy elektronikus formában  

58.12.10 Nyomtatott névtár/címtár, levelezőjegyzék  

Idetartozik:  

- a tematikus adattár megjelentetése, gyakran személyekre, szervezetekre, kiadványokra 
vagy más dolgokra jellemző leíró információk jelennek meg benne. Például: 

- telefonkönyvek  

- üzleti- és kereskedelmi listák  

- helyhatósági és városi nyilvántartások  

Nem tartozik ide:  

- a levelezőjegyzék, névtár eredeti példányának összeállítása, lásd 63.99.20  
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58.12.2 Online névtár/címtár, levelezőjegyzék  

58.12.20 Online névtár/címtár, levelezőjegyzék  

Idetartozik:  

- a tematikus adattár on-line megjelentetése. Gyakran személyekre, szervezetekre, 
kiadványokra vagy más dolgokra jellemző leíró információk jelennek meg benne. Például:  

- telefonkönyvek 

- üzleti- és kereskedelmi listák  

- helyhatósági és városi nyilvántartások  

58.12.3 Címtár, levelezőjegyzék használati jogának engedélyezése  

58.12.30 Címtár, levelezőjegyzék használati jogának engedélyezése  

Idetartozik:  

- a telefonkönyvek, üzleti-és kereskedelmi listák, helyhatósági és városi nyilvántartások 
használati jogának engedélyezése  

58.12.4 Reklámfelület értékesítés névjegyzékben, telefonkönyvben, címjegyzékben, 
levelezőjegyzékben  

58.12.40 Reklámfelület értékesítés névjegyzékben, telefonkönyvben, címjegyzékben, 
levelezőjegyzékben  

Nem tartozik ide:  

- a hirdetési hely értékesítése könyvben, lásd 58.11.41 és 58.11.42  

- a hirdetési hely értékesítése napilapban, lásd 58.13.31 és 58.13.32  

- a hirdetési hely értékesítése folyóiratban és időszaki kiadványban, lásd 58.14.31 és 58.14.32  

 

58.13 NAPILAPKAIADÁS  

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:  

- a hírügynökségi tevékenység, lásd 63.91  

58.13.1 Nyomtatott napilap  

58.13.10 Nyomtatott napilap  

Idetartozik:  

- a hetente legalább négyszer megjelenő nyomtatott napilap kiadása, amely a nagyközönség 
igényeinek megfelelően több témakört fed le  

Idetartozik még: 

- a hetente legalább négyszer megjelenő hirdetési újság  
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58.13.2 Online napilap  

58.13.20 Online napilap  

Idetartozik:  

- az on-line napilapok internetes megjelenítése, ahol a fő tartalmat legalább négyszer egy 
héten rögzített időközönként, általában naponta frissítik; akár előfizetéses, akár nem-
napilapok kivonatainak/előzeteseinek elküldése e-mailben naponta vagy gyakrabban, mint 
amilyenek például a főcímek  

Nem tartozik ide:  

- a digitális archívum, lásd 91.01.12  

 

58.13.3 Hirdetési hely napilapban  

58.13.31 Hirdetési hely nyomtatott napilapban  

Nem tartozik ide:  

- a hirdetési hely értékesítése nyomtatott könyvben, lásd 58.11.41  

- a hirdetési hely értékesítése nyomtatott folyóiratban és időszaki kiadványban, lásd 58.14.31  

58.13.32 Hirdetési hely elektronikus napilapban  

Nem tartozik ide:  

- a hirdetési hely értékesítése elektronikus könyvben, lásd 58.11.42  

- a hirdetési hely értékesítése elektronikus folyóiratban és időszaki kiadványban, lásd 
58.14.32  

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  

Idetartozik:  

- a hetente kevesebbszer, mint négyszer megjelenő újságok, folyóiratok  

Nem tartozik ide:  

- a hetente legalább négyszer megjelenő újságok és időszaki kiadványok, lásd 58.13  

58.14.1 Nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány  

Nem tartozik ide:  

- az on-line időszaki kiadvány, lásd 58.14.20  

58.14.11 Általános témájú nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány  

Idetartozik:  

- az időszaki kiadványok, amelyek a nagyközönség igényeinek megfelelően az általános 
érdeklődés sokféle témakörét fedik le, például általános hírek, üzleti, gazdasági hírek, 
személyes pénzügy, általános érdekességek (ideértve cikkek, képek stb.)  
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58.14.12 Nyomtatott üzleti, szakmai, tudományos folyóirat, időszaki kiadvány  

58.14.19 Egyéb nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány  

58.14.2 Online folyóirat, időszaki kiadvány  

58.14.20 Online folyóirat, időszaki kiadvány  

Idetartozik: 

- interneten megjelenő folyóiratok és más időszaki kiadványok on-line szolgáltatása, ahol a fő 
tartalmat kevesebbszer, mint négyszer egy héten, rögzített időközönként, általában hetente 
vagy havonta, frissítik; akár előfizetéses, akár nem-napilapok egyes részeinek elküldése 
szabályos időközönként e-mailben, mint például a főcímek  

Nem tartozik ide:  

- a digitális archívum, lásd 91.01.12  

58.14.3 Hirdetési hely folyóiratban, időszaki kiadványban  

58.14.31 Hirdetési hely nyomtatott folyóiratban, időszaki kiadványban  

Nem tartozik ide:  

- a hirdetési hely értékesítése nyomtatott könyvben, lásd 58.11.41  

- a hirdetési hely értékesítése nyomtatott napilapban, lásd 58.13.31  

58.14.32 Hirdetési hely elektronikus folyóiratban, időszaki kiadványban  

Nem tartozik ide:  

- a hirdetési hely értékesítése elektronikus könyvben, lásd 58.11.42  

- a hirdetési hely értékesítése elektronikus napilapban, lásd 58.13.32  

58.14.4 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásának engedélyezése  

58.14.40 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásának engedélyezése  

 

58.19 EGYÉB KIADÓI TEVÉKENYSÉG  

58.19.1 Egyéb nyomtatott anyag  

58.19.11 Nyomtatott képeslap, üdvözlő és más hasonló kártya  

58.19.12 Nyomtatott kép, minta, fénykép  

58.19.13 Nyomtatott öntapadó papír (matrica), naptár  

58.19.14 Postai, jövedéki, illeték stb. bélyeg, bélyegnyomott papír; csekk, bankjegy, részvény, 
értékcikk, kötvény, okirat és hasonlók stb.  
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58.19.15 Nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók  

Nem tartozik ide:  

- a nyomtatott hirdetési újságok, lásd 58.13.10  

58.19.19 Egyéb nyomtatott anyag  

Idetartozik - magyar kiegészítés: 

- a matricagyűjtő album  

58.19.2 Egyéb online tartalom  

58.19.21 Online tartalom felnőtteknek  

Idetartozik:  

- a felnőtt téma, nyíltan szexuális tartalom interneten keresztüli kiadása vagy szolgáltatása, 
beleértve a grafikus, élő, interaktív előadás vagy virtuális tevékenység formát, a fizetés módja 
előfizetés, tagsági díj vagy nézésenkénti (pay-per-view) lehet  

Nem tartozik ide:  

- az on-line napilapokban, időszaki kiadványokban és könyvekben megjelenő felnőtt tartalom, 
lásd 58.11.30, 58.13.20, 58.14.20  

- a digitális archívumban megjelenő felnőtt tartalom, lásd 91.01.12  

58.19.29 Egyéb m.n.s. online tartalom  

Idetartozik:  

- az egyéb olyan on-line tartalom, amely a fentebb említettekből kimaradt, üdvözlőkártyák, 
naptárak, művészeti alkotások reprodukciója 

- a statisztika és hasonló információ on-line megjelentetése  

Nem tartozik ide:  

- az alkalmazás feldolgozás (hosztolás) és alkalmazási program biztosítása, lásd 63.11  

58.19.3 Egyéb nyomtatott anyag kiadásának engedélyezése  

58.19.30 Egyéb nyomtatott anyag kiadásának engedélyezése  

Idetartozik:  

- az eredeti műalkotások sokszorosítási, terjesztési, bejegyzési jogának engedélyezése, pl. 
reprodukciókészítési, utánnyomási joga  

- más jogvédett nyomtatott anyagokra/nyomtatványokra, mint a naptárakra, 
üdvözlőkártyákra, fotókra stb. vonatkozó engedély 

 


