
N ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG 

77 Kölcsönzés, operatív lízing     

Nem tartozik ide: 

- a pénzügyi lízing tevékenység, lásd 64.91.10  

77.1 Gépjárműkölcsönzés      

77.11 Személygépjármű kölcsönzése      

77.11.1 Személygépjármű kölcsönzése      

77.11.10 Személygépjármű és könnyűgépjármű kölcsönzése  

Idetartozik: 

- a 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű személy- és könnyűgépjármű kölcsönzése és tartós 
bérlete vezető nélkül    

Nem tartozik ide: 

- a személygépjármű bérbeadása vezetővel, lásd 49.32.12  

77.12 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)      

77.12.1 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)      

77.12.11 Tehergépjármű kölcsönzése  

Idetartozik: 

- az elsődlegesen áruszállításra használt 3.5 tonnánál nagyobb teherbírású gépjárművek 
kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása vezető nélkül (pl. nyerges vontató, traktor, 
teherautó, teherszállító furgon, pótkocsi, egyéb haszongépjármű)    

Nem tartozik ide: 

- a kereskedelemben használt közúti tehergépjárművek kölcsönzése és bérbeadása vezetővel, 
lásd 49.41.20  

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés: 

- a 3,5 tonnánál kisebb könnyűgépjármű kölcsönzése, lásd 77.11.10 

77.12.19 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése  

Idetartozik: 

- az egyéb tömegközlekedési eszköz jellegű gépjárművek kölcsönzése, tartós bérlete vagy 
bérbeadása vezető nélkül, pl. buszok 

- az egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése, tartós bérlete, vagy bérbeadása kezelőszemélyzet 
nélkül 

- az ember vagy állat vontatta személyszállító jármű kölcsönzése kezelőszemélyzet nélkül
  

Nem tartozik ide: 



- az egyéb tömegközlekedési-eszköz jellegű gépjárművek kölcsönzése, tartós bérlete vagy 
bérbeadása kezelőszemélyzettel, lásd 49.39.31 

- a kerékpár, sífelszerelés kölcsönzése, tartós bérlete, vagy bérbeadása, lásd 77.21.10 
- a motorkerékpár, lakókocsi és utánfutó kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása 

kezelőszemélyzet nélkül, lásd 77.39.13  

77.3 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése      

77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése      

77.31.1 Mezőgazdasági gép kölcsönzése      

77.31.10 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  

Idetartozik: 

- a mezőgazdasági és erdészeti gépek, felszerelések kölcsönzése, tartós bérlete vagy 
bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül, amelyeket a 28.30 szakágazatban állítanak elő, mint 
például a traktorok és tartozékok, vető- és palántázó gépek, aratógép, cséplő- és osztályozó 
gépek, stb.    

Nem tartozik ide: 

- a mezőgazdasági és erdészeti gépek, felszerelések kölcsönzése, tartós bérlete vagy 
bérbeadása kezelőszemélyzettel, lásd 01.61.10 és 02.40.10 

- a fűnyírók kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása, lásd 77.29.16  

77.32 Építőipari gép kölcsönzése      

77.32.1 Építőipari gép kölcsönzése      

77.32.10 Építőipari gép kölcsönzése  

Idetartozik: 

- az építőipari gép, berendezés kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet 
nélkül 

- az építőipari vontatók, földmunkagépek, útgyalu, úthenger, bulldózer, markológép, 
rakodógép, állványzat kölcsönzése, összeszerelés és szétbontás nélkül, felvonulási épület 
(konténer) stb.    

Nem tartozik ide: 

- az építőipari gép, berendezés kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása 
kezelőszemélyzettel, lásd F nemzetgazdasági ág  

77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)   

Idetartozik még: 

- számítógépek kölcsönzése    

77.33.1 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)   

Idetartozik még: 

- számítógépek kölcsönzése    



77.33.11 Irodagép és irodai berendezés kölcsönzése  

Idetartozik: 

- az irodagépek és irodai berendezések valamennyi típusának kölcsönzése, tartós bérlete vagy 
bérbeadása, mint: 

- fénymásolók 
- írógépek és szövegszerkesztők 
- könyvelőgépek és egyéb eszközök, mint elektronikus számológépek, pénztárgépek és egyéb 

többfunkciós számoló berendezések 
- az irodabútor, páncélszekrény és hasonlók kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása 

Nem tartozik ide: 

- a számítógép kölcsönzése és tartós bérlete kezelőszemélyzet nélkül, lásd 77.33.12 
- a telefon és faxberendezések kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása, lásd 77.39.14 

77.33.12 Számítógép kölcsönzése  

Idetartozik: 

- a számítógépek és perifériák kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet 
nélkül, mint pl. elektronikus adatfeldolgozó rendszer, számítógép központi egység, periféria, 
mágneses vagy optikai olvasó    

Nem tartozik ide: 

- a számítógép kölcsönzése és tartós bérlete kezelőszemélyzettel az elvégzett munkának 
megfelelően, lásd 62.03.12  

77.34 Vízijármű kölcsönzése      

77.34.1 Vízijármű kölcsönzése      

77.34.10 Vízijármű kölcsönzése  

Idetartozik: 

- az elsődlegesen utas- és teherszállítás céljára szolgáló csónakok, hajók és légpárnás hajók 
kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül    

Nem tartozik ide: 

- a nyílt tengeri és partmenti hajók kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása 
kezelőszemélyzettel, lásd 50.10.20 az utasszállító hajók és 50.20.21 a teherszállító hajók 
esetén 

- a belvízi hajók kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzettel, lásd 
50.30.20 személyszállító hajó és 50.40.21 teherszállító hajó esetén 

- a szabadidős hajók kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása, lásd 77.21.10  

77.35 Légijármű kölcsönzése      

77.35.1 Légijármű kölcsönzése      

77.35.10 Légijármű kölcsönzése  

Idetartozik: 



- a légijármű kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül (pl. 
helikopter, repülőgép, hőlégballon)    

Nem tartozik ide: 

- a légi személyszállító jármű kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzettel, 
lásd 51.10.20 

- a légi áruszállító jármű kölcsönzése, lízingje vagy bérbeadása kezelőszemélyzettel, lásd 
51.21.20 

- a vitorlázórepülő, siklórepülő, sárkányrepülő kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása, 
lásd 77.21.10  

77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése      

77.39.1 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése      

77.39.11 Vasúti jármű kölcsönzése  

Idetartozik: 

- az alábbi vasúti járművek kölcsönzése, tartós bérlete, bérbeadása és nem pénzügyi lízing 
szolgáltatása kezelőszemélyzet nélkül: 

- mozdonyok, más gördülőállomány, földalatti és metrókocsi, kisvasúti járművek, 
villamoskocsik 

Ez olyan lízing, amely nem jelent pénzügyi lízinget az igénybevevő számára. A bérbeadás és a tartós 
bérlet magába foglalhatja a javítást, karbantartást, a biztosítást, kármentesítést, jótállást.  

Nem tartozik ide: 

- a vasúti eszközök elkülönült javítása, karbantartása, lásd 33.17.11 
- a kereskedőknek, dílereknek nyújtott készletfinanszírozó kölcsön, lásd 64.19.25, 64.92.15 
- az olyan lízing, amely pénzügyi lízinget eredményez a lízingbe vevő számára, lásd 64.91.10 
- a biztosítás és kármentés elkülönülten, lásd 65.12.31  

77.39.12 Konténer kölcsönzése  

Idetartozik: 

- a konténer bérlete és tartós bérlete     

77.39.13 Motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó kölcsönzése  

Idetartozik: 

- a motorkerékpár, lakókocsi és utánfutó kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása 
kezelőszemélyzet nélkül    

Nem tartozik ide: 

- a tömegközlekedési eszköz jellegű járművek kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása 
kezelővel, lásd 49.39.31 

- a kerékpár, sífelszerelés kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása lásd 77.21.10  

77.39.14 Távközlési berendezés kölcsönzése  

Idetartozik: 



- a telekommunikációs eszközök kölcsönzése kezelő nélkül: 
- kereskedelmi rádió, televízió, távközlési eszközök 
- telefon, fax készülék, személyhívó és mobiltelefon     

77.39.19 Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése  

Idetartozik: 

- a valamennyi elektromos és nem elektromos, alapvetően a termelésben tárgyi eszközként 
használt gép kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása (kivéve személyi és háztartási 
gépek) kezelő nélkül, mint: 

- motor és turbina 
- szerszámgép 
- bányászati és olajkitermelő berendezés 
- érmével működő játékgépek 
- kiállítási anyag 
- filmgyártáshoz használt berendezés 
- tudományos célú mérő és vezérlő berendezés 
- egyéb üzleti és ipari gépek  

Idetartozik még: 

- a lakó- és irodakonténerek kölcsönzése 
- az állatok kölcsönzése (pl. nyáj/csorda, versenylovak) 
- a raklap kölcsönzése  

Idetartozik - magyar kiegészítés: 

- a hangstúdió és -berendezés  

Nem tartozik ide: 

- a mezőgazdasági és erdészeti gépek, berendezések kölcsönzése, tartós bérlete vagy 
bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül, lásd 77.31.10 

- az építőipari gépek, berendezések kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása 
kezelőszemélyzet nélkül, lásd 77.32.10 

- az irodagépek, -bútor és -berendezés kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása 
kezelőszemélyzet nélkül, lásd 77.33.11 

- a számítógép kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül, lásd 
77.33.12 

77.4 Immateriális javak felhasználási jogának engedélyezése      

77.40 Immateriális javak felhasználási jogának engedélyezése      

77.40.1 Szellemi javak és hasonló termékek felhasználási jogának engedélyezése (kivéve a 
copyright) 

Idetartozik: 

- a szellemi javak és hasonló termékek használatának engedélyezése, rendelkezésre bocsátása, 
vagy másféle feljogosítás a használatra 

Ezeknek a termékek hasznosítási joga magában foglalja azt, pl. engedélyadás (licence) harmadik fél 
részére, hogy a szabadalmazott terv, eljárás alkalmazásával a termelési folyamatban új termékek 



szolgáltatások készüljenek, stb. A korlátozott végfelhasználói engedély (licence), amely valamely 
termék részeként kerül értékesítése (pl. csomagolt szoftver, könyv) nem tartozik ide.   

Nem tartozik ide: 

- a copyright-védelemben részesülő művek (könyv, film, zene, szoftver, számítógépes játék), 
lásd 58, 59 

- a szellemi javakkal kapcsolatos okirat elkészítése, hitelesítés, tanúsítás és jogi eljárás, lásd 
69.10.15 

- az ipari vagyoni értékű jogok (szabadalom, licence, márkanév, franchise) menedzselése, lásd 
74.90.20 

- a copyright-védelemben részesülő művek menedzselése, lásd 74.90.20  

77.40.11 Kutatási, fejlesztési eredmény felhasználási jogának engedélyezése  

Idetartozik: 

- a kutatási és fejlesztési eredmények felhasználási jogának (licence) engedélyezése, pl. 
tárgyak, folyamatok, mechanizmusok, elektromos és elektronikus áramkörök és készülékek, 
gyógyszerészeti képletek megalkotása, növény- és állatnemesítés    

77.40.12 Védjegy, franchisehasználat engedélyezése  

Idetartozik: 

- a védjegy használatának engedélyezése (licence) és üzlet működtetése franchise szerződés 
alapján     

77.40.13 Ásványvagyon feltárási és értékelési jogának engedélyezése  

Idetartozik: 

- a kőolaj, földgáz és nemkőolaj-üledék feltárása     

77.40.14 Védjegy, franchise  

Idetartozik: 

- az eredeti védjegy és franchise, azaz az adott márkanév jogilag regisztrált tulajdonjoga; 
ezeket (védjegynév vagy franchise) saját számlára azzal a szándékkal készítik, hogy hasznot 
húzzanak abból, hogy más számára megengedik a használatát.    

Nem tartozik ide: 

- a K+F eredményeként létrejött termék vagy elképzelés márkaneve, lásd 72-es ágazat 
- a marketinghálózat (kivéve franchise) szervezésére vonatkozó tanácsadás, lásd 70.22.13 
- a védjegy és franchise jog menedzselése, lásd 74.90.20 
- a védjegy vagy franchise használatának az engedélyezése, lásd 77.40.12  

77.40.19 Egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok felhasználásának licence (kivéve copyright) 

Idetartozik: 

- az egyéb szellemi termékek pl. építészeti, mérnöki tervek, ipari formatervek felhasználási 
jogának engedélyezése (licence)    

Nem tartozik ide: 



- a tények/információkból (adatbázis) összeállított gyűjtemény felhasználási jogának 
engedélyezése (licence), lásd 58.12.30  


