
M NEMZETGAZDASÁGI ÁG - SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 

74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

74.2 Fényképészet  

74.20 Fényképészet  

74.20.1 Fényképészeti lemez, film (kivéve: mozgófilm, exponált film)  

74.20.11 Fényképészeti lemez, film exponált, de nem előhívott  

74.20.12 Fényképészeti lemez, film exponált, előhívott, ofszetreprodukciós célra  

74.20.19 Egyéb fényképészeti lemez, film exponált, előhívott  

74.20.2 Speciális fényképészet  

74.20.21 Portréfényképészet  

Idetartozik:  

- a személyek vagy más tárgyak fényképezése laboratóriumban vagy máshelyszínen, pl. a 
megbízó irodájában vagy otthonában, általában idetartoznak a megbízó igényei szerint 
kidolgozott és előhívott képek elkészítésével kapcsolatos szolgáltatások, mint: 

- útlevél- vagy igazolványképek 
- csecsemő- és gyermekportrék 
- családi vagy katonai portrék 
- műtermi divatfotók  
- csoportképek  

74.20.22 Reklámfotózás  

Idetartozik:  

- az alábbiak fényképezése: 
- áruk, ipari termékek 
- divat- és egyéb ruházat 
- gépek, épületek 
- személyek és egyéb tárgyak PR (public relations) használatra 
- az egyéb fotószolgáltatás: 
- reklám megjelenítés, brosúrák, újsághirdetések 
- katalógusok  

74.20.23 Eseményfényképészet, videofelvétel készítése  

Idetartozik:  

- a családi események fényképezése vagy megörökítése videofilmen, mint például esküvő, 
diplomaosztó ünnepség, kongresszus, fogadás, divatbemutató, sport-és más hírértékű 
rendezvény, továbbá bármilyen egyéb érdeklődésre számot tartó esemény, fotóriporteri 
szolgáltatás 

 

Nem tartozik ide:  



- a mozgófilm, videó és televíziós műsor gyártása, lásd 59.11.1  
- a hírügynökségi szolgáltatás, lásd 63.91.1  

74.20.24 Légi fényképészet  

Idetartozik:  

- a tájképek, szerkezetek és egyéb felszínek fényképezése repülőgépről, helikopterről, más légi 
járműről  

Nem tartozik ide:  

- a fotogrammetriai adatok műholdas gyűjtése és rögzítése, lásd 71.12.34  

74.20.29 Egyéb speciális fényképészet  

Idetartozik:  

- a személyek, tárgyak vagy látvány fényképezése speciális felszerelés és technikai eszközök 
alkalmazásával, mint:  

- víz alatti fényképezés 
- gyógyászati és biológiai fényképezés 
- fotomikrográfia  

Nem tartozik ide:  

- a fényképek készítése a sajtó számára, lásd 63.91.1  

74.20.3 Egyéb fényképészet  

74.20.31 Fényképelőhívás, kidolgozás  

Idetartozik:  

- a megrendelésre, az ügyfél igényei szerint végzett negatív-előhívás és képkészítés:  
- negatívok vagy diák nagyítása 
- fekete-fehér kidolgozás - színes kidolgozás 
- diák és negatívok másolása, reprintek készítése, stb. 
- az amatőr fotósok és üzleti ügyfelek részére végzett filmelőhívás 
- a diakészítéssel kapcsolatos szolgáltatás 
- a filmek másolása  
- a fényképek és filmek konvertálása más hordozóra  

Nem tartozik ide:  

- a filmgyártás és azok utómunkálatai, lásd 59.12.1  

74.20.32 Fényképjavítás és retusálás  

Idetartozik:  

- a régi fényképek restaurálása 
- a retusálás és egyéb speciális fotóeffektusok alkalmazása  

 

74.20.39 Egyéb m.n.s. fényképészet  



Idetartozik:  

- a mikrofilmkészítés  
- a hologram készítés 
- a fotó grafika készítése  

Nem tartozik ide:  

- a fénymásolás, lásd 82.19.11 


