
01 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 
 
01.1 VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYI ÉS 

KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYEK, KÜLÜGYEK 
 
01.1.1 Végrehajtó és törvényhozó szervek (Közösségi szolgáltatás) 
 
– A végrehajtó és törvényhozó szervek igazgatása, működtetése és támogatása. 
 
Ebbe a funkcióba tartoznak: a kormányzat bármely szintjén álló vezetők hivatala - az 
uralkodó, főkormányzó, elnök, miniszterelnök, kormányzó, polgármester, stb. hivatala; a 
kormányzat bármely szintjén működő törvényhozó szervek – parlament, képviselőház, 
szenátus, nemzetgyűlés, városi tanács, stb.; a vezetők hivatalaihoz tartozó tanácsadó, 
közigazgatási és politikai személyzet és törvényhozó testületek; a főként végrehajtó és 
törvényhozó szervekhez kapcsolódó könyvtárak és egyéb tájékoztatási szolgáltatások; a 
vezetőknek, a törvényhozó testületnek és a segítőiknek nyújtott fizikai szolgáltatások; a 
vezetők vagy törvényhozó testületek által létrehozott, vagy az ő érdekükben eljáró állandó 
vagy alkalmi bizottságok. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartoznak: miniszteri hivatalok, önkormányzatok vezetőinek hivatalai; 
tárcaközi bizottságok, stb. (ezeket az őket érintő egyéb funkciókon kell elszámolni). 
 
01.1.2 Pénzügyi és költségvetési ügyek (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A kincstári és költségvetési ügyek és szolgáltatások igazgatása; a közpénzek és az 

államadósság kezelése; az adózási rendszerek működtetése; 
− az államkincstár vagy pénzügyminisztérium, a költségvetési hivatal, az adóhivatal, a 

vámhivatal, a számviteli és könyvvizsgálói szolgálatok működtetése; 
− a pénzügyekkel és költségvetési ügyekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos általános 

információk, technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele.  
 
Ebbe a funkcióba tartozik : a kormányzat bármely szintjén lévő pénzügyi és költségvetési 
ügyek. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: az államadóssággal kapcsolatos jegyzési vagy forgalomba 
hozatali  díjak és az államadóssággal kapcsolatos kamatfizetés (01.7.0), a bankszektor 
felügyelete (04.1.1). 
 
01.1.3 Külügyek (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A külügyek és külügyi szolgáltatások igazgatása; 
− a külügyminisztérium, a külföldön lévő diplomáciai és konzulátusi hivatalok és a 

nemzetközi szervezetek hivatalainak működtetése; a tájékoztatási és a kulturális 
szolgáltatások határon túli terjesztésének működtetése vagy támogatása; a külföldön lévő 
könyvtárak, olvasószobák és tájékoztató szolgáltatások működtetése vagy támogatása; 

− a nemzetközi szervezetek általános működési költségeihez való rendszeres és alkalmi 
hozzájárulások. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a fejlődő országoknak és az átalakuló országoknak nyújtott 
gazdasági segítség (01.1.2); a külföldi kormányoknak nyújtott gazdasági segélyekkel 

 1



kapcsolatos missziók (01.2.1); a nemzetközi vagy regionális szervezetek által kezelt 
segélyprogramokhoz való hozzájárulás (01.2.2); a külföldön állomásozó katonai egységek 
(02.1.0); más országoknak nyújtott katonai segítség (02.3.0), általános külgazdasági és 
külkereskedelmi ügyek (04.1.1); turisztikai ügyek és szolgáltatások (04.7.3). 
 
01.2 GAZDASÁGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS MÁS ORSZÁGOK RÉSZÉRE 
 
01.2.1 Fejlődő országoknak és átalakuló országoknak nyújtott gazdasági segítségnyújtás 

(Közösségi szolgáltatás) 
 
− A fejlődő országokkal és az átalakuló országokkal kapcsolatos gazdasági együttműködés 

igazgatása; 
− külföldi kormányoknak nyújtott gazdasági segélyekkel kapcsolatos missziók; technikai 

segítségnyújtó programok, képzési- és ösztöndíjprogramok működtetése és támogatása; 
− gazdasági segítségnyújtás (pénzbeli vagy természetbeni) adomány vagy kölcsönök (a 

felszámított kamattól függetlenül) formájában. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a nemzetközi vagy regionális szervezetek által irányított 
gazdaságfejlesztési alapokhoz való hozzájárulások (01.2.2); katonai segítségnyújtás más 
országoknak (02.3.0). 
 
 
01.2.2 Nemzetközi szervezeteken átfutó gazdasági segítségnyújtás (Közösségi 
szolgáltatás) 
 
− A nemzetközi szervezetek útján nyújtott gazdasági segítség igazgatása; 
− hozzájárulás a nemzetközi, regionális vagy más multinacionális szervezetek által 

igazgatott gazdaságfejlesztő alapokhoz való hozzájárulás. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a nemzetközi békefenntartó műveletekhez nyújtott segítség 
(02.3.0). 
 
01.3  ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK 
 
Ez a csoport azokat a szolgáltatásokat tartalmazza, amelyek nem kapcsolódnak egy speciális 
funkcióhoz, és amelyeket általában a különböző szintű kormányzatok központi hivatalai 
végeznek. Ide tartoznak még az adott funkcióhoz kapcsolódó olyan szolgáltatások, amelyeket 
az ebbe a csoportba sorolható központi hivatalok végeznek. Például ide tartozik a központi 
statisztikai hivatal által az ipar-, környezetvédelem-, egészségügy- vagy oktatásstatisztika 
összeállítása. 
 
01.3.1 Általános személyügyi szolgáltatások (Közösségi szolgáltatás) 
 
− Általános személyügyi szolgáltatások igazgatása és működtetése, beleértve a kiválasztást, 

előmenetelt, minősítést, jellemzést, értékelést és az álláshelyek osztályozását lefedő 
általános személyügyi irányelvek eljárások kialakítását és megvalósítását, a közszolgálat 
és hasonló ügyek szabályozásának igazgatását. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: egy konkrét funkcióhoz kapcsolódó személyügyek és 
szolgáltatások (az adott funkciónál kell elszámolni). 
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01.3.2 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások (Közösségi szolgáltatás) 
 
− Az általános gazdasági és társadalmi tervezési szolgáltatások és az általános statisztikai 

szolgáltatások igazgatása és működtetése, beleértve ezek szabályozását, összehangolását 
és ellenőrzését.  

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a konkrét funkcióhoz kapcsolódó általános gazdasági és 
társadalmi tervezés és statisztikai szolgáltatás (az adott funkciónál kell elszámolni). 
 
01.3.3 Egyéb általános szolgáltatások (Közösségi szolgáltatás) 
 
− Az olyan egyéb általános szolgáltatások igazgatását és működtetését tartalmazza, mint a 

közbeszerzési és központi ellátási szolgáltatások, a kormányzati dokumentumok és 
archívumok fenntartása és tárolása, a kormányzati saját tulajdonú vagy használt épületek, 
a központi járműpark működtetése, a kormányzat által működtetett nyomdák, 
központosított számítástechnikai és adatfeldolgozási szolgáltatások, stb. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a konkrét funkcióhoz kapcsolódó egyéb általános 
szolgáltatások (az adott funkciónál kell elszámolni). 
 
01.4 ALAPKUTATÁS 
 
Az alapkutatás olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek 
szerzése (tudásbővítés) a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, 
bármilyen alkalmazás vagy felhasználás nélkül. 
 
 
01.4.0 Alapkutatás (Közösségi szolgáltatás) 
 
− Az alapkutatást végző kormányzati intézmények igazgatása és működtetése; 
− a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett 

alapkutatás támogatására adott juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés (funkciónként kerül 
besorolásra). 
 
01.5 AZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁS-
FEJLESZTÉS 
 
Az alkalmazott kutatás elsődleges (kezdeti) vizsgálat, amelynek célja olyan új tudás 
megszerzése, amely egy speciális gyakorlati cél elérésére vagy feladat megoldására irányul.  
 
A kísérleti fejlesztés szisztematikus munka, amely a kutatási és gyakorlati tapasztalatból 
nyert, már létező tudásból merít, és arra irányul, hogy új anyagokat, termékeket és eszközöket 
hozzon létre; új folyamatokat, rendszereket és szolgáltatásokat vezessen be, és azokat 
lényegesen fejlessze. 
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01.5.0 Az általános közszolgáltatáshoz kapcsolódó kutatás-fejlesztés (Közösségi 
szolgáltatás) 
 
− Az általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést 

végző kormányzati intézmények igazgatása és működtetése;  
− a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett, az 

általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés 
támogatására adott juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások, 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: alapkutatás (01.4.0) 
 
01.6 MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 
 
01.6.0 Máshová nem sorolható általános közszolgáltatások (Közösségi szolgáltatás) 
 

− A máshová nem sorolható egyéb közszolgáltatások igazgatása, működtetése vagy 
támogatása, mint pl. a szavazók nyilvántartása, választások és népszavazások tartása, 
az önkormányzati joggal nem bíró terület és a gyámsági terület igazgatása, stb. 

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 vagy a 01.5 csoportok alá nem 
besorolható általános közszolgáltatások. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók (01.7), a 
kormányzat alszektorai közötti, általános jellegű,  funkcióhoz nem köthető transzferek (01.8). 
 
01.7 AZ ÁLLAMADÓSSÁGGAL KAPCSOLATOS TRANZAKCIÓK 
 
01.7.0 Az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók (Közösségi szolgáltatás) 
 

− A kormányzati hitelek jegyzésével és folyósításával kapcsolatos kamatfizetések és 
költségek. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: az államadósság igazgatási költségei (01.1.2). 
 
01.8 A KORMÁNYZAT ALSZEKTORAI KÖZÖTTI ÁLTALÁNOS JELLEGŰ, 

FUNKCIÓHOZ NEM KÖTHETŐ TRANSZFEREK 
 
01.8.0 A kormányzat alszektorai közötti, funkcióhoz nem köthető transzferek (Közösségi 
szolgáltatás) 
 

− A kormányzat alszektorai közötti általános jellegű transzferek, amelyek más funkcióba 
nem besorolhatóak. 
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02 VÉDELEM 
 
02.1 KATONAI VÉDELEM 
 
02.1.0 Katonai védelem (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A katonai védelmi ügyek és szolgáltatások igazgatása; 
− a szárazföldi, tengeri, légi és űrvédelmi erők működtetése; a mérnöki, szállítási, 

kommunikációs, titkosszolgálati, személyzeti és egyéb nem harci védelmi erők 
működtetése; a védelmi testületek egyéb tartalék erőinek működtetése és támogatása. 
 

Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a külföldön lévő katonai attasék; tábori kórházak. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a katonai segítséget nyújtó missziók (02.3.0),  a katonai 
támaszponton működő kórházak (07.3),  azon katonai általános-és középiskolák és 
felsőoktatási intézmények, amelyek tananyaga hasonlít a civil intézmények tananyagához 
beleértve azt az esetet is, ha az oktatásban való részvételt a katonai személyzet és a 
családtagjaik körére korlátozhatják (09.1, 09.2, 09.3 vagy 09.4); katonai személyzet 
nyugdíjrendszere (10.2). 
 
02.2 POLGÁRI HONVÉDELEM 
 
02.2.0 Polgári honvédelem (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A polgári honvédelmi ügyek igazgatása; rendkívüli intézkedési tervek készítése; a nem-

katonai intézményekre és a népességre kiterjedő gyakorlatok szervezése; 
− a polgári honvédelmi erők működtetése és támogatása. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: polgárok békeidőben történő védelmével, mentésével 
kapcsolatos szolgáltatások (03.2.0), élelem, felszerelés és egyéb készletek vásárlása és 
tárolása békeidőbeli katasztrófák esetén bekövetkező vészhelyzetekben történő felhasználásra 
(10.9.0) 
 
02.3 KÜLFŐLDI KATONAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 
02.3.0 Külföldi katonai segítségnyújtás (Közösségi szolgáltatás) 
 
− Külföldi katonai segítségnyújtás igazgatása; az idegen kormányokhoz vagy nemzetközi 

katonai szervezetekhez vagy szövetségekhez kapcsolódó katonai segítségnyújtó missziók 
működtetése; 

− katonai segítségnyújtás (pénzbeli vagy természetbeni) adományok, kölcsönök (a 
felszámított kamattól függetlenül) vagy felszerelések kölcsönzésének formájában; a 
nemzetközi békefenntartó erőkhöz való hozzájárulás, beleértve az emberi erőforrás 
biztosítását. 

 
02.4 A VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
 
Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés meghatározását lásd a 01.4 és   
a 01.5 csoportokban. 
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02.4.0 A védelemmel kapcsolatos kutatás-fejlesztés (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A védelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés igazgatása és 

működtetése a kormányzati intézményekben; 
− a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett, a 

védelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés támogatására adott 
juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: alapkutatás (01.4.0). 
 
02.5 MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ VÉDELMI ÜGYEK 
 
02.5.0 Máshová nem sorolható védelmi ügyek (Közösségi szolgáltatás) 
 
A védelemmel kapcsolatos tevékenységek igazgatása, működtetése vagy támogatása, 
beleértve az átfogó szakpolitikák, tervek, programok és költségvetés kidolgozását, 
igazgatását, koordinációját és ellenőrzését; a védelemmel kapcsolatos jogalkotás előkészítése 
és végrehajtása; a védelemmel kapcsolatos általános információk, technikai dokumentációk és 
statisztikák összeállítása és közzététele; stb. 
 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a 02.1, 02.2, 02.3 vagy 02.4 csoportok alá nem 
besorolható védelmi ügyek. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a háborús veteránok ügyeinek igazgatása (10.2). 
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03 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG 
 
03.1 KÖZREND 
 
03.1.0 Közrend (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A közrenddel kapcsolatos ügyek és szolgáltatások igazgatása, beleértve a külföldiek 

nyilvántartását, a bevándorlók munkavállalással és beutazással kapcsolatos 
dokumentumainak kiadását, a rendőrségi munkához kapcsolódó bűnügyi nyilvántartás és 
statisztika vezetését, a közúti közlekedés szabályozását és ellenőrzését, a csempészés 
megelőzését és a part menti és tengeri halászat ellenőrzését; 

− az  állandó és kisegítő rendőri erők, a kikötő-, határ- és a parti őrség és a közintézmények 
által fenntartott egyéb különleges rendőrségi alakulatok működtetése; rendőrségi 
laboratóriumok működtetése; a közrenddel kapcsolatos képzések működtetése és 
támogatása. 

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a parkolási ellenőrzés. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a rendőriskolák, amelyek a rendőrképzésen felül általános 
képzést biztosítanak (09.1, 09.2, 09.3, vagy 09.4). 
 
03.2 TŰZVÉDELEM 
 
03.2.0 Tűzvédelem (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A tűzmegelőzéssel és a tűzoltással kapcsolatos ügyek és szolgáltatások igazgatása; 
− az állandó és kisegítő tűzoltó alakulatok és a közintézmények által fenntartott egyéb tűz-

megelőző és tűzoltó szolgáltatások működtetése; a tűzmegelőzés és a tűzoltás oktatásával 
kapcsolatos programok működtetése és támogatása. 

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a polgári védelmi szolgáltatások pl. hegyi mentés, strand-
felügyelet; az árvíz sújtotta területek kiürítése, stb. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a polgári védelem (02.2.0), a főleg erdőtüzek oltására és 
megelőzésére kiképzett tűzvédelmi egységek (04.2.2) 
 
03.3 IGAZSÁGÜGY 
 
03.3.0 Igazságügy (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A polgári- és büntetőbíróság és a bírósági rendszer igazgatása, működtetése vagy 

támogatása, beleértve a bírságok behajtását és a bíróságok által hozott ítéletek 
végrehajtásának kikényszerítését; a feltételes szabadlábra helyezés és a próbaidő 
rendszerek működtetését; 

− a kormányzat megbízásából vagy a kormányzat által megbízottak nevében nyújtott jogi 
képviselet és jogi tanácsadás pénzben vagy szolgáltatás formájában. 

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: közigazgatási bíróságok, ombudsman, stb. 
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Nem ebbe a funkcióba tartozik: a büntetés-végrehajtás igazgatása (03.4.0) 
 
03.4 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS 
 
03.4.0 Büntetés-végrehajtás (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A börtönök és egyéb büntetés-végrehajtási intézmények (börtön gazdaságok, dologházak, 

javítóintézetek, elmegyógyintézetek elítéltek részére, stb.) igazgatása, működtetése vagy 
támogatása. 

 
03.5 A KÖZRENDDEL ÉS KÖZBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS KUTATÁS-
FEJLESZTÉS 
 
Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés meghatározását lásd a 01.4 és 
01.5 csoportokban. 
 
03.5.0 A közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos kutatás-fejlesztés (Közösségi 
szolgáltatás) 
 
− A közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést 

végző kormányzati intézmények igazgatása és működtetése; 
− a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett, a 

közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés 
támogatására adott juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: az alapkutatás (01.4.0). 
 
03.6 MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ KÖZRENNDEL ÉS KÖZBIZTONSÁGGAL 
KAPCSOLATOS ÜGYEK 
 
03.6.0 Máshová nem sorolható közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos ügyek 
(Közösségi szolgáltatás) 
 
A közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos tevékenységek igazgatása, működtetése vagy 
támogatása, beleértve az átfogó szakpolitikák, tervek, programok és költségvetés 
kidolgozását, igazgatását, koordinációját és ellenőrzését; a közrenddel és közbiztonsággal 
kapcsolatos jogalkotás előkészítése és végrehajtása; a közrenddel és közbiztonsággal 
kapcsolatos általános információk, technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és 
közzététele; stb. 
 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a 03.1, 03.2, 03.3, 03.4 vagy 03.5 csoportok alá nem 
besorolható közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos ügyek. 
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04 GAZDASÁGI ÜGYEK 
 
04.1 ÁLTANOS GAZDASÁGI-, KERESKEDELMI- ÉS MUNKAÜGYEK 
 
04.1.1 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek (Közösségi szolgáltatás) 
 
− Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek és szolgáltatások igazgatása, beleértve az 

általános külkereskedelmi ügyeket; az általános gazdasági és kereskedelmi politikák  
kialakítása és megvalósítása; kapcsolat a kormányzat különböző ágai között és a 
kormányzat és az üzleti világ között; 

− a gazdasági és kereskedelmi tevékenységek általános szabályozása és támogatása, mint pl. 
az export és import egészét érintően, az áru-és részvénypiacok, az átfogó jövedelem-
ellenőrzések, általános kereskedelemi reklám tevékenységek, a monopóliumok általános 
szabályozása és a kereskedelemmel és piaci belépéssel kapcsolatos egyéb korlátozások, 
stb.; a bankszektor felügyelete; 

− a szabadalmakkal, védjegyekkel, szerzői jogokkal, cégbejegyzéssel, időjárás-
előrejelzéssel, szabványokkal, vízrajzi felmérésekkel, geodéziai felmérésekkel, stb. 
foglalkozó intézmények működtetése vagy támogatása; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások az általános gazdasági és kereskedelmi 
irányelvek és programok megvalósításának támogatása céljából. 

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a fogyasztók oktatása és a fogyasztóvédelem. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: egy adott iparág gazdasági és kereskedelmi ügyei (a 
megfelelő csoportba kell besorolni 04.2, 04.3, 04.4, 04.5, 04.6 vagy 04.7). 
 
04.1.2 Általános munkaügyek (Közösségi szolgáltatás) 
 
− Az általános munkaügyek és szolgáltatások igazgatása; az általános munkaügyi 

szakpolitikák kialakítása és megvalósítása; a munkafeltételek felügyelete és szabályozása 
(munkaórák, munkabérek, biztonság, stb.); kapcsolat a kormányzat különböző ágai között 
és a kormányzat és az átfogó ágazati-, üzleti- és munkaügyi szervezetek között; 

− a munkaerő-piaci mobilitást elősegítő programok működtetése és támogatása, a nemi, faji, 
életkor miatti vagy egyéb hátrányos megkülönböztetés csökkentése, a válsághelyzetben 
lévő vagy elmaradott régiókban a munkanélküliségi ráta csökkentése, a hátrányos helyzetű 
vagy magas munkanélküliségi rátával jellemezhető egyéb csoportok foglalkoztatásának 
támogatása, stb. céljából általános programok vagy rendszerek működtetése vagy 
támogatása; munkaerő-közvetítők működtetése; munkaügyi döntőbíróság és közvetítő 
szolgáltatások működtetése és támogatása; 

− az általános munkaügyekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos általános információk, 
technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások az általános munkaügyi szakpolitika és 
programok végrehajtásának támogatása céljából. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: egy adott iparág munkaügyei (a megfelelő csoportba kell 
besorolni 04.2, 04.3, 04.4, 04.5, 04.6 vagy 04.7); a munkanélküliek részére nyújtott szociális 
védelemmel kapcsolatos ellátás pénzbeli és természetbeli juttatás formájában (10.5.0).  
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04.2 MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT ÉS 
VADGAZDÁLKODÁS 
 
04.2.1 Mezőgazdaság (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A mezőgazdasági ügyek és szolgáltatások igazgatása; művelés alá vont földek fenntartása, 

megőrzése, termővé tétele vagy kiterjesztése; agrárreform és letelepítés (a föld művelése 
érdekében pl. munkanélküliek letelepítése); a mezőgazdaság felügyelete és szabályozása; 

− az árvízvédelmi-, öntözési-és vízelvezető rendszerek építése vagy működtetése, beleértve 
az ilyen jellegű munkákra adott juttatásokat, kölcsönöket, állami támogatásokat; 

− programok és rendszerek működtetése vagy támogatása a mezőgazdasági termelői árak és 
jövedelmek stabilizálása vagy javítása érdekében; a gazdálkodók részére tanácsadó 
szolgálat vagy állategészségügyi-szolgálat működtetése vagy támogatása, növényvédelmi 
szolgáltatások, terményvizsgálati szolgáltatások és terményminősítési szolgáltatások; 

− a mezőgazdasági ügyekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos általános információk, 
technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; 

− a mezőgazdasági tevékenységekkel foglalkozó gazdálkodóknak adott kártalanítás, 
juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások, beleértve egy adott termény hozamát 
korlátozni vagy serkenteni célzó kifizetéseket vagy a föld parlagon hagyását megengedő 
kifizetéseket. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: többcélú fejlesztési projektek (04.7.4). 
 
04.2.2 Erdőgazdálkodás (Közösségi szolgáltatás) 
 
− Az erdőgazdálkodási ügyek és szolgáltatások igazgatása; erdőrezervátumok megőrzése, 

kiterjesztése és ésszerű művelése; erdőgazdasági és favágási engedélyek kiadásának 
felügyelete és szabályozása; 

− az újraerdősítési tevékenység működtetése vagy támogatása, kártevők és betegségek elleni 
védekezés, erdőtűz-megelőzési és erdő-kiterjesztési szolgáltatások és tanácsadó szolgálat 
erdőgazdaságok részére; 

− az erdőgazdálkodási ügyekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos általános információk, 
technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a kereskedelmi célú erdészeti 
tevékenységek segítése érdekében.  

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a kitermelt faanyagon kívül minden erdei termés.  
 
04.2.3 Halászat és vadgazdálkodás (Közösségi szolgáltatás) 
 
Ez a funkció a kereskedelmi és sport célú halászatot és vadászatot egyaránt tartalmazza. Az 
alábbiakban felsorolt halászati és vadászati ügyek és szolgáltatások olyan tevékenységekre 
utalnak, amelyeket nemzeti parkokon és vadrezervátumokon kívül végeznek. 
 
− A halászati és vadászati ügyek és szolgáltatások igazgatása; halak és vadon élő állatok 

állományának védelme, tenyésztése és ésszerű kitermelése; édesvízi halászat, partmenti 
halászat, tengeri halászat, haltenyésztés, vadon élő állatok vadászata és halászati és 
vadászati engedélyek kiadásának felügyelete és szabályozása;  
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− halkeltetők, állománybővítő szolgáltatások, halszámlálási és selejtezési tevékenységek  
stb. működtetése vagy támogatása; 

− a halászati és vadászati ügyekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos általános információk, 
technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a kereskedelmi célú halászati és vadászati 
tevékenységek segítése érdekében, beleértve a halkeltetők építését vagy működtetését. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a parttól távoli és tengeri halászat ellenőrzése (03.1.0); a 
nemzeti parkok és vadrezervátumok igazgatása, működtetése vagy támogatása (05.4.0). 
 
04.3 FŰTŐANYAG ÉS ENERGIA 
 
04.3.1 Szén és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagok (Közösségi szolgáltatás) 
 
Ez a funkció a következőket tartalmazza: minden minőségű szenet, barnaszenet és tőzeget, 
függetlenül a lefejtés és dúsítás során használt módszertől, és ezen fűtőanyagok más formára 
(mint pl. koksz vagy gáz) történő átalakítását.  
 
− A szilárd ásványi fűtőanyagokkal kapcsolatos ügyek és szolgáltatások igazgatása; a 

szilárd ásványi fűtőanyag források megőrzése, felfedezése, fejlesztése és ésszerű 
kitermelése; a szilárd ásványi fűtőanyagok lefejtésének, feldolgozásának, elosztásának és 
használatának felügyelete és szabályozása; 

− a szilárd ásványi fűtőanyagokkal kapcsolatos általános információk, technikai 
dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a szilárd ásványi fűtőanyag ipar és a 
koksz-, brikett- vagy mesterséges gáz-iparágak segítése érdekében. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: szilárd ásványi fűtőanyagokkal kapcsolatos szállítási ügyek (a 
04.5 csoport megfelelő funkciójába).  
 
04.3.2 Kőolaj és földgáz (Közösségi szolgáltatás) 
 
Ez a funkció a következőket tartalmazza: földgázokat, cseppfolyósított gázokat és finomított 
gázokat, a kutakból vagy más forrásból (mint pl. az agyagpalából vagy olajhomokból) 
kitermelt olajat, és a városi gázellátást a gáz összetételétől függetlenül. 
 
− A kőolajjal és földgázzal kapcsolatos ügyek és szolgáltatások igazgatása; a kőolaj és 

földgáz források megőrzése, felfedezése, fejlesztése és ésszerű kitermelése; a kőolaj és 
földgáz lefejtésének, feldolgozásának, elosztásának és használatának felügyelete és 
szabályozása; 

− a kőolajjal és földgázzal kapcsolatos általános információk, technikai dokumentációk és 
statisztikák összeállítása és közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a kőolajtermelő ipar és a kőolaj-finomító- 
ipar és a hozzá kapcsolódó folyékony- és gáz halmazállapotú termékek támogatása 
érdekében. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: kőolajjal vagy gázzal kapcsolatos szállítási ügyek (a 04.5 
csoport megfelelő funkciójába).  
 
04.3.3 Nukleáris fűtőanyagok (Közösségi szolgáltatás) 
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− A nukleáris fűtőanyagokkal kapcsolatos ügyek és szolgáltatások igazgatása; a nukleáris 

fűtőanyag források megőrzése, felfedezése, fejlesztése és ésszerű kitermelése; a nukleáris 
fűtőanyagok lefejtésének, feldolgozásának, elosztásának és használatának felügyelete és 
szabályozása; nukleáris fűtőelemek gyártásának, elosztásának és használatának 
felügyelete és szabályozása;  

− a nukleáris fűtőanyagokkal kapcsolatos ügyekhez és szolgáltatásokhoz kötődő általános 
információk, technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a nukleáris fűtőanyag bányászat és az ilyen 
anyagok feldolgozóiparának segítése érdekében. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: nukleáris fűtőanyaggal kapcsolatos szállítási ügyek (a 04.5 
csoport megfelelő funkciójába); radioaktív hulladékok ártalmatlanítása (05.1.0).  
 
04.3.4 Egyéb fűtőanyagok (Közösségi szolgáltatás) 
 
− Egyéb fűtőanyagokkal – mint pl. alkohol, fa, fahulladékok, kipréselt cukornád és egyéb 

nem kereskedelmi jellegű fűtőanyagok – kapcsolatos ügyek és szolgáltatások igazgatása,; 
− az ilyen fűtőanyagokkal kapcsolatos általános információk, technikai dokumentációk és az 

elérhetőségről, termelésről és felhasználásról szóló statisztikák összeállítása és 
közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások annak érdekében, hogy elősegítse az ilyen 
jellegű üzemanyagok használatát az energiatermelésben. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: erdőgazdálkodás (04.2.0); szél-és napenergia (04.3.5 vagy 
04.3.6); geotermikus források (04.3.6). 
 
04.3.5 Villamos energia (Közösségi szolgáltatás) 
 
Ez a funkció a hagyományos villamos-energiaforrásokat (mint pl. hőerőművek, vízerőművek) 
és a megújuló forrásokat (mint pl. szél- vagy napenergia) egyaránt tartalmazza. 
 
− A villamos energiával kapcsolatos ügyek és szolgáltatások igazgatása; a villamos-energia 

ellátás megőrzése, fejlesztése és ésszerű kitermelése; a villamos-energia létrehozásának, 
továbbításának és elosztásának felügyelete és igazgatása; 

− nem vállalkozási típusú villamos-energia ellátó rendszerek építése és működtetése; 
− a villamos-energia ügyekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos általános információk, 

technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; 
− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a villamos-energia ellátó ipar segítése 

érdekében, beleértve gátak és a főként villamos-energia ellátás céljából tervezett egyéb 
üzemek építésének kiadásait. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a szél vagy nap által termelt nem villamos energia (04.3.6). 
 
04.3.6 Nem villamos energia (Közösségi szolgáltatás) 
 
− aA nem villamos energia ügyek és szolgáltatások igazgatása, amelyek főként a gőz, forró 

víz vagy forró levegő típusú hő termelését, elosztását és felhasználását jelenti; 
− a nem vállalkozási típusú nem villamos energia ellátó rendszerek építése és működtetése; 
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− a nem villamos energiával kapcsolatos általános információk, technikai dokumentációk és 
az elérhetőségről, termelésről és felhasználásról szóló statisztikák összeállítása és 
közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a nem villamos energia felhasználás 
segítése érdekében.  

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: geotermikus források; a szél vagy nap által termelt nem 
villamos energia. 
 
04.4 BÁNYÁSZAT, FELDOLGOZÓIPAR ÉS ÉPÍTŐIPAR 
 
04.4.1 Ásványi anyagok bányászata (kivéve az ásványi fűtőanyagokat) (Közösségi 
szolgáltatás) 
 
Ez a funkció a fémtartalmú ásványi anyagokat, homokot, agyagot, követ, vegyi és trágyázásra 
alkalmas ásványi anyagokat, sót, drágaköveket, azbesztet, gipszet, stb. tartalmazza. 
 
− A bányászat és ásványi erőforrás ügyek és szolgáltatások igazgatása; az ásványi 

erőforrások megőrzése, felfedezése, fejlesztése és ésszerű kitermelése; az ásványi anyag 
termelés kutatásának, bányászatának, marketingjének és egyéb szempontjainak 
felügyelete és szabályozása; 

− a bányászattal és ásványi erőforrással kapcsolatos általános információk, technikai 
dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; 

−  juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a kereskedelmi célú bányászati 
tevékenységek támogatása érdekében. 

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: engedélyek vagy bérletek kiadása, a termelési ráták 
szabályozása, a bányabiztonsági szabályok betartásának ellenőrzése, stb. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: szén és egyéb szilárd tüzelőanyagok (04.3.1); kőolaj és 
természetes gázok (04.3.2) és nukleáris fűtőanyagok (04.3.3).  
 
04.4.2 Feldolgozóipar (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A feldolgozóipari ügyek és szolgáltatások igazgatása; a feldolgozóipar fejlesztése, 

kiterjesztése vagy tökéletesítése; az ipartelepítés és a termelőüzemek működtetésének 
felügyelete és szabályozása; kapcsolat a gyártók szövetségével és a feldolgozóipari 
ügyekben és szolgáltatásokban érdekelt egyéb szervezetekkel; 

− a feldolgozóipari tevékenységekkel és gyártott termékekkel kapcsolatos általános 
információk, technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a feldolgozóipari vállalatok támogatása 
érdekében.  

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a feldolgozóipari üzemi területek ellenőrzése a biztonsági 
szabályok betartása céljából; veszélyes termékekkel szembeni fogyasztóvédelem, stb. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartoznak: a szénfeldolgozó iparral kapcsolatos ügyek és szolgáltatások 
(04.3.1), a kőolaj-finomító ipar (04.3.2) vagy a nukleáris fűtőanyag ipar (04.3.3).  
 
04.4.3 Építőipar (Közösségi szolgáltatás) 
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− Az építőipari ügyek és szolgáltatások igazgatása; építőipar felügyelete; építőipari 

szabványok fejlesztése és szabályozása; 
− az építőipari ügyekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos általános információk, technikai 

dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele. 
 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a beköltözést engedélyező iratok kiadása, az építkezések 
ellenőrzése a biztonsági szabályok betartása céljából, stb. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a lakóházak, ipari épületek, utcák, közművek, kulturális 
létesítmények, stb. építésére nyújtott juttatások, kölcsönök és állami támogatások (funkció 
szerint besorolva); lakásügyekkel kapcsolatos szabványok fejlesztése és szabályozása 
(06.1.0). 
 
04.5 SZÁLLÍTÁS 
 
04.5.1 Közúti szállítás (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A közúti szállítási rendszerekkel és létesítmények (utak, hidak, alagutak, parkolók, 

buszpályaudvarok, stb. működtetésével, használatával, építésével és fenntartásával) 
kapcsolatos ügyek és szolgáltatások igazgatása; 

− az úthasználók ellenőrzése és szabályozása (jármű- és járművezetői engedély, 
járműbiztonsági vizsgálatok, közúti személy-és teherszállítással kapcsolatos méret- és 
súlymeghatározások; a busz-, távolsági busz- és teherautó-vezetők munkaórájának 
szabályozása, stb.), a közúti szállítási rendszerek működtetésének (hatósági működési 
engedélyek megadása; árufuvarozási tarifák és személyszállítási viteldíjak jóváhagyása és 
a munkaórák és a szolgáltatás gyakoriságának jóváhagyása, stb.), és az útépítés-és 
fenntartás felügyelete és szabályozása; 

− a nem vállalkozási típusú közúti szállítási rendszerek és létesítmények építése vagy 
működtetése; 

− a közúti szállítási rendszerek működtetésével és az útépítési tevékenységgel kapcsolatos 
általános információk, technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és 
közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a közúti szállítási rendszerek és 
létesítmények működtetésének, építésének, fenntartásának vagy korszerűsítésének 
támogatása érdekében. 

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: országutak, városi utak, utcák, kerékpárutak és 
gyalogutak. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a közúti közlekedési ellenőrzés (03.1.0); közúti járműveket 
gyártóknak adott juttatások, kölcsönök és állami támogatások (04.4.2); az utca takarítása 
(05.1.0); a zajvédő falak, zajvédő sövények építése és más zajcsökkentő létesítmények 
kialakítása, beleérte a városi út- vagy vasútszakaszok zajcsökkentő burkolattal való újra 
burkolását (05.3.0); a közvilágítás (06.4.0). 
 
04.5.2 Vízi szállítás (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A belföldi, partmenti és óceáni vízi szállítási rendszerek és személyi, létesítményi, tárgyi 

feltételek (kikötők, dokkok, navigációs segédeszközök és berendezések, csatornák, hidak, 
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alagutak, vízelvezető csatornák, hullámtörő gátak, kikötőgátak, hajókikötők, terminálok, 
stb.) működtetésével, használatával, építésével és fenntartásával kapcsolatos ügyek és 
szolgáltatások igazgatása; 

− a vízi szállításban résztvevők (hajók és legénység regisztrációja, engedélyezése és 
felügyelete, az utasbiztonsággal és a szállítmány biztonságával kapcsolatos 
szabályozások, stb.); a vízi szállítási rendszerek működtetésének (hatósági működési 
engedélyek megadása; árufuvarozási tarifák és személyszállítási viteldíjak jóváhagyása és 
a munkaórák és a szolgáltatás gyakoriságának jóváhagyása, stb.) és a vízi szállítási 
létesítmények építésének és fenntartásának felügyelete és szabályozása; 

− a nem vállalkozási típusú vízi szállítási rendszerek és létesítmények (mint pl. kompok) 
építése vagy működtetése; 

− a vízi szállítási rendszerek működtetésével és a vízi szállítási tevékenységgel kapcsolatos 
általános információk, technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és 
közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a vízi szállítási rendszerek és 
létesítmények működtetésének, építésének, fenntartásának vagy korszerűsítésének 
támogatása érdekében. 

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a rádió és műholdas navigációs segédeszközök; 
segélyhívó és vontatási szolgáltatások.  
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: hajóépítőknek adott juttatások, kölcsönök és állami 
támogatások (04.4.2).  
 
04.5.3 Vasúti szállítás (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A vasúti szállítási rendszerek és létesítmények (vasúti pályatestek, pályaudvarok, 

alagutak, hidak, vasúti töltések, vasúti bevágások, stb.) működtetésével, használatával, 
építésével vagy fenntartásával kapcsolatos ügyek és szolgáltatások igazgatása; 

− a vasúti szállításban résztvevők (vasúti járművek (gördülőállomány) állapota, vasúti 
pályatestek stabilitása, utasbiztonság, teherszállítás biztonsága, stb.), a vasúti szállítási 
rendszerek működtetésének (hatósági működési engedélyek megadása; árufuvarozási 
tarifák és személyszállítási viteldíjak jóváhagyása és a munkaórák és a szolgáltatás 
gyakoriságának jóváhagyása, stb.) és a vasúti szállítási létesítmények építésének és 
fenntartásának felügyelete és szabályozása; 

− a nem vállalkozási típusú vasúti szállítási rendszerek és létesítmények építése vagy 
működtetése; 

− a vasúti szállítási rendszerek működtetésével és a vasúti építési tevékenységekkel 
kapcsolatos általános információk, technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása 
és közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a vasúti szállítási rendszerek és 
létesítmények működtetésének, építésének, fenntartásának vagy korszerűsítésének 
támogatása érdekében. 

 
Ebbe a funkcióba tartoznak még: távolsági és helyközi vasúti szállítási rendszerek, városi 
gyorsvasúti szállítási rendszerek és villamos közlekedési rendszerek; vasúti gördülő állomány 
beszerzése és fenntartása. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: vasúti gördülő állomány gyártóinak adott juttatások, 
kölcsönök és állami támogatások (04.4.2). zajvédő falak, zajvédő sövények építése és más 
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zajcsökkentő létesítmények kialakítása, beleérte városi vasútszakaszok zajcsökkentő 
burkolattal való újra burkolását (05.3.0). 
 
04.5.4 Légi szállítás (Közösségi szolgáltatás) 
 
− a légi szállítási rendszerek és személyi, létesítményi, tárgyi feltételek (repülőterek, 

kifutópályák, terminálok, hangárok, navigációs segédeszközök és berendezések, légi 
irányítás létesítményei, stb.) működtetésével, használatával, építésével vagy fenntartásával 
kapcsolatos ügyek és szolgáltatások igazgatása; 

− a légi szállításban résztvevők (repülőgép, pilóták, személyzet, földi személyzet 
regisztrációja, engedélyezése és ellenőrzése, utasbiztonsággal kapcsolatos szabályozások, 
légi balesetek kinyomozása, stb.), a légi szállítási rendszerek működtetésének (útvonalak 
meghatározása; árufuvarozási tarifák és személyszállítási viteldíjak jóváhagyása és a 
szolgáltatás gyakoriságának és színvonalának jóváhagyása, stb.) és a légi szállítás 
létesítményei építésének és fenntartásának felügyelete és szabályozása; 

− a nem vállalkozási típusú légi szállítási rendszerek és létesítmények építése vagy 
működtetése; 

− a légi szállítási rendszerek és létesítmények működtetésével és építésével kapcsolatos 
általános információk, technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és 
közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a vasúti szállítási rendszerek és 
létesítmények működtetésének, építésének, fenntartásának vagy korszerűsítésének 
támogatása érdekében. 

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: rádió és műholdas navigációs segédeszközök; segélyhívó 
szolgáltatások; menetrendszerinti és nem menetrend szerinti teher-és személyszállítási 
szolgáltatások; a magánszemélyek általi repülések szabályozása és ellenőrzése. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: repülőgépgyártóknak adott juttatások, kölcsönök és állami 
támogatások (04.4.2). 
 
04.5.5 Csővezetékes és egyéb szállítás (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A csővezetékes és egyéb szállítási rendszerek (siklók, libegők, stb.) működtetésével, 

használatával, építésével és fenntartásával kapcsolatos ügyek és szolgáltatások igazgatása; 
− a csővezetékes és egyéb szállítási rendszerekben résztvevők (felszerelések regisztrációja, 

engedélyezése és ellenőrzése, operátori szakképzettség és gyakorlat; biztonsági 
szabványok, stb.), a csővezetékes és egyéb szállítási rendszerek működtetésének (hatósági 
működési engedélyek megadása, tarifák, szolgáltatás gyakoriságának és színvonalának 
meghatározása, stb.) és a csővezetékes és egyéb szállítási rendszerek építésének és 
fenntartásának felügyelete és szabályozása; 

− a nem vállalkozási típusú csővezetékes és egyéb szállítási rendszerek építése vagy 
működtetése; 

− a csővezetékes és egyéb szállítási rendszerek működtetésével és építésével kapcsolatos 
általános információk, technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és 
közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a csővezetékes és egyéb szállítási 
rendszerek működtetésének, építésének, fenntartásának vagy korszerűsítésének 
támogatása érdekében. 
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04.6 TÁVKÖZLÉS 
 
04.6.0 Távközlés (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A távközlési rendszerek (postai, telefon, távirat, vezeték nélküli és műholdas 

kommunikációs rendszerek) kiépítésével, kiterjesztésével, fejlesztésével, működtetésével 
és fenntartásával kapcsolatos ügyek és szolgáltatások igazgatása; 

− távközlési rendszerek működtetésének szabályozása (hatósági működési engedélyek 
megadása; frekvenciakiosztás, a kiszolgálni kívánt piacok (szolgáltatási szegmens) és 
felszámított tarifák meghatározása, stb.); 

− a távközlési ügyekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos általános információk, technikai 
dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a kommunikációs rendszerek kiépítésének, 
működtetésének, fenntartásának vagy korszerűsítésének támogatása érdekében. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a vízi szállítás (04.5.2) és a légi szállítás (04.5.4) esetén 
használt rádió és műholdas navigációs segédeszközök; rádió és televízió műsorszórási 
rendszerek (08.3.0). 
 
04.7 EGYÉB IPARÁGAK 
 
04.7.1 Elosztó kereskedelem, tárolás és raktározás (Közösségi szolgáltatás) 
 
− Az elosztó kereskedelemmel, a tárolási és raktározási ágazatokkal kapcsolatos ügyek és 

szolgáltatások igazgatása; 
− a nagy-és kiskereskedelem (engedélyek megadása, értékesítési gyakorlat, a háztartási 

fogyasztásra szánt csomagolt- és egyéb élelmiszerek címkézése, értékesítési gyakorlata, 
címkézése, a mérlegek és egyéb mérőeszközök hitelesítése, stb.) és a tárolási és 
raktározási ágazatok (beleértve a vámszabad raktárak engedélyezését és ellenőrzését) 
felügyelete és igazgatása; 

− az árellenőrzés és a kis-és nagykereskedők által működtetett adagolási, kiszerelési 
rendszerek igazgatása, a jelenlegi vagy elérni kívánt fogyasztóknak kínált termékek 
típusától függetlenül; a nagyközönségnek adott élelem és egyéb támogatások igazgatása 
és ellátása; 

− a kereskedelem és a nyilvánosság számára az árakról, a termékek elérhetőségéről és az 
elosztó kereskedelem, a tárolási és raktározási ágazatok egyéb szempontjairól szóló 
információk létrehozása és terjesztése; az elosztó kereskedelemről és a tárolási és 
raktározási ágazatokról szóló statisztikák összeállítása és közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások az elosztó kereskedelem és a tárolási és 
raktározási ágazatok támogatása céljából. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a termelőkre vonatkozó ár- és egyéb szabályok betartásának 
ellenőrzése (a megfelelő funkcióba kell besorolni); bizonyos népességcsoportok csoportok 
vagy magánszemélyek számára biztosított élelmiszer- és egyéb ilyen jellegű támogatások 
(10).  
 
04.7.2 Szállodák és éttermek (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A szállodák és éttermek építésével, bővítésével, fejlesztésével, működtetésével és 

fenntartásával kapcsolatos ügyek és szolgáltatások igazgatása; 
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− a szállodák és éttermek működtetésének (az irányadó árak, a tisztaság és az értékesítési 
gyakorlat, szálloda-és étterem üzemeltetés stb.) felügyelete és szabályozása; 

− a szállodai és éttermi ügyekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos általános információk, 
technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a szállodák és éttermek építésének, 
működtetésének, fenntartásának vagy korszerűsítésének támogatása érdekében.  

 
04.7.3 Turizmus (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A turizmussal kapcsolatos ügyek és szolgáltatások igazgatása; turisztikai együttműködés 

támogatása és fejlesztése a szállítás, szálloda és étterem ágazatokkal és egyéb, a turisták 
jelenlétéből hasznot húzó ágazatokkal;  

− idegenforgalmi irodák működtetése belföldön és külföldön, stb.; reklámkampányok 
szervezése beleérve a promóciós anyagok és hasonló anyagok létrehozását és terjesztését; 

− a turizmussal kapcsolatos statisztikák összeállítása és közzététele. 
 
04.7.4 Többcélú fejlesztési projektek (Közösségi szolgáltatás) 
 
A többcélú fejlesztési projektek tipikusan az energiatermelés, árvízvédelem, öntözés, hajózás 
és szabadidő integrált létesítményeit foglalják magukban. 
 
− A többcélú fejlesztési projektek építéséhez, bővítéséhez, fejlesztéséhez, működtetéséhez 

és fenntartásához kacsolódó ügyek és szolgáltatások igazgatása; 
− a többcélú fejlesztési projektekkel kapcsolatos ügyekhez és szolgáltatásokhoz kötőtő 

általános információk, technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és 
közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a többcélú fejlesztési projektek építésének, 
működtetésének, fenntartásának vagy korszerűsítésének támogatása érdekében; 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: egy fő céllal és emellett egyéb másodlagos célokkal 
rendelkező projektek (a fő célnak megfelelő funkcióba kell sorolni).  
 
04.8 GAZDASÁGI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
 
Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés meghatározását lásd a 01.4 és 
01.5 csoportokban. 
 
04.8.1 Általános gazdasági, kereskedelmi- és munkaügyekkel kapcsolatos kutatás-
fejlesztés (Közösségi szolgáltatás) 
 
− Az általános gazdasági, kereskedelmi-és munkaügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatást 

és kísérleti fejlesztést végző kormányzati intézmények igazgatása és működtetése; 
− a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett, az 

általános gazdasági, kereskedelmi-és munkaügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
kísérleti fejlesztés támogatására adott juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: alapkutatás (01.4.0). 
 
04.8.2 Mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással, halászattal és vadgazdálkodással 
kapcsolatos kutatás-fejlesztés (Közösségi szolgáltatás) 
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− A mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással, halászattal és vadászattal kapcsolatos 

alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést végző kormányzati intézmények igazgatása és 
működtetése; 

− a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett, a 
mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással, halászattal és vadászattal kapcsolatos alkalmazott 
kutatás és kísérleti fejlesztés támogatására adott juttatások, kölcsönök vagy állami 
támogatások. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: alapkutatás (01.4.0). 
 
04.8.3 A fűtőanyagokkal és energiával kapcsolatos kutatás-fejlesztés (Közösségi 
szolgáltatás) 
 
− A fűtőanyagokkal és energiával kapcsolatos alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést 

végző kormányzati intézmények igazgatása és működtetése; 
− a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett, a 

fűtőanyaggal és energiával kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés 
támogatására adott juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: alapkutatás (01.4.0). 
 
04.8.4 A bányászattal, feldolgozóiparral és építőiparral kapcsolatos kutatás-fejlesztés 
(Közösségi szolgáltatás) 
 
− A bányászattal, feldolgozóiparral és építőiparral kapcsolatos alkalmazott kutatást és 

kísérleti fejlesztést végző kormányzati intézmények igazgatása és működtetése; 
− a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett, a 

bányászattal, feldolgozóiparral és építőiparral kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti 
fejlesztés támogatására adott juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: alapkutatás (01.4.0). 
 
04.8.5 Szállítással kapcsolatos kutatás-fejlesztés (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A szállítással kapcsolatos alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést végző kormányzati 

intézmények igazgatása és működtetése; 
− a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett, a 

szállítással kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés támogatására adott 
juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: alapkutatás (01.4.0). 
 
04.8.6 Távközléssel kapcsolatos kutatás-fejlesztés (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A távközléssel kapcsolatos alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést végző kormányzati 

intézmények igazgatása és működtetése; 
− a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett, a 

távközléssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés támogatására adott 
juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások. 
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Nem ebbe a funkcióba tartozik: alapkutatás (01.4.0). 
 
04.8.6 Egyéb gazdasági ágazatokkal kapcsolatos kutatás-fejlesztés (Közösségi 
szolgáltatás) 
 
− Az egyéb gazdasági ágazatokkal kapcsolatos alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést 

végző kormányzati intézmények igazgatása és működtetése; 
− a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett, az 

egyéb gazdasági ágazatokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés 
támogatására adott juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások. 

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: elosztó kereskedelem, tárolás és raktározás; szállodák és 
éttermek; turizmus és többcélú fejlesztési projektek. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: alapkutatás (01.4.0). 
 
04.9 MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ GAZDASÁGI ÜGYEK  
 
04.9.0 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek (Közösségi szolgáltatás) 
 
Ebbe a funkcióba tartozik: a 04.1, 04.2, 04.3, 04.4, 04.5, 04.6, 04.7 vagy 04.8 csoportok alá 
nem besorolható, általános vagy ágazati gazdasági ügyekkel kapcsolatos tevékenységek 
igazgatása, működtetése vagy támogatása. 
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05 KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
A környezetvédelem osztályozása a környezetvédelmi tevékenységek osztályozásán (angol 
rövidítés: CEPA, Classification of Environmental Protection Activities) alapul, amely az 
Európai Közösség Statisztikai Hivatala (Eurostat) által a környezettel kapcsolatos gazdasági 
információk gyűjtésének európai rendszere (angol rövidítés: SERIEE, European System for 
the collection of economic information on the environment) keretében került kidolgozásra. 
 
 
05.1 HULLADÉKKEZELÉS 
 
A hulladék gyűjtésével, kezelésével és lerakásával kapcsolatos ügyek. 
 
A hulladék gyűjtése a következőket foglalja magában: utcák, terek, járdák, piacok, nyilvános 
kertek, parkok, stb. söprése; mindenféle hulladék gyűjtése, beleértve a szelektív és nem 
szelektív hulladékgyűjtést, és a kezelés vagy lerakás helyére való szállításukat. 
 
A hulladékkezelés magába foglalja azokat a módszereket és folyamatokat, amelyek a hulladék 
fizikai, kémiai és biológiai összetételének megváltoztatására irányulnak abból a célból, hogy 
semlegesítse, és veszélytelenné, a szállítás szempontjából biztonságossá, szállításra vagy 
újrahasznosításra  vagy tárolásra alkalmasság tegye, vagy csökkentse a méretét.  
 
A hulladéklerakás az olyan hulladékok végső elhelyezését foglalja magában, amelyek 
előreláthatólag további felhasználásra nem kerülnek. Ez történhet szemétlerakókban, 
szeméttárolókban, földalatti ártalmatlanítás keretében, tengeri rakodóhelyen vagy egyéb 
ártalmatlanítási módszer formájában.  
 
05.1.0 Hulladékkezelés (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A hulladékgyűjtő, -kezelő és –lerakó rendszerekkel kapcsolatos ügyek igazgatása, 

felügyelete, ellenőrzése, működtetése vagy támogatása; 
− ezen rendszerek működtetésére, felépítésére, fenntartására vagy korszerűsítésére adott 

juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások. 
 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a nukleáris hulladék gyűjtése, kezelése és 
ártalmatlanítása. 
 
05.2 SZENNYVÍZKEZELÉS 
 
Ez a csoport a szennyvízrendszerek működtetését és a szennyvízkezelést tartalmazza. 
 
A szennyvízrendszerek működtetése a gyűjtők, csővezetéket, vízvezetékek és szivattyúk 
kezelését és felépítését foglalja magában abból a célból, hogy a keletkezés helyéről elvezessék 
a szennyvizet (esővíz, háztartási vagy egyéb elérhető szennyvizet) vagy egy szennyvízkezelő 
üzembe vagy olyan helyre, ahol a szennyvizet felszíni vízbe vezetik.  
 
A szennyvízkezelés a mechanikai, biológiai vagy az egyéb fejlett folyamatokat tartalmazza, 
amelyek alkalmassá teszik a szennyvizet arra, hogy megfeleljen a környezetvédelmi vagy 
egyéb minőségi szabványoknak. 
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05.2.0 Szennyvízkezelés 
 
− A szennyvízcsatorna-hálózattal és a szennyvízkezelő rendszerekkel kapcsolatos ügyek 

igazgatása, felügyelete, ellenőrzése, működtetése vagy támogatása; 
− ezen rendszerek működtetésére, felépítésére, fenntartására vagy korszerűsítésére adott 

juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások. 
 
05.3 SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS 
 
Ez a csoport azokat a tevékenységeket tartalmazza, amelyek környezeti levegő- és 
éghajlatvédelemmel, talaj-és felszínalatti vizek védelmével, zaj- és rezgésvédelemmel vagy 
sugárzás elleni védekezéssel kapcsolatosak.  
 
Ezek a tevékenységek tartalmazzák a monitoring-rendszerek  mérőállomások (kivéve 
meteorológiai állomások) felépítését, fenntartását és működtetését; zajvédő falak és zajvédő 
sövények építését és más zajcsökkentő  létesítményeket, beleérte városi út- vagy 
vasútszakaszok zajcsökkentő burkolattal való újra burkolását; a víztömeg 
szennyeződésmentesítésével kapcsolatos intézkedéseket; a levegő minőségét rontó 
üvegházhatású gázok és szennyező anyagok kibocsátásának ellenőrzésével vagy 
megelőzésével kapcsolatos intézkedéseket; a szennyezett talaj szennyeződésmentesítése és a 
szennyező termékek tárolása céljából berendezések felépítését, fenntartását és működtetését; a 
szennyező termékek szállítását.  
 
05.3.0 Szennyeződésmentesítés 
 
− A szennyeződésmentesítéssel és ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek igazgatása, felügyelete, 

ellenőrzése, működtetése vagy támogatása 
− a szennyeződésmentesítésre és ellenőrzésre adott juttatások, kölcsönök vagy állami 

támogatások. 
 
05.4 BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG VÉDELME ÉS TÁJVÉDELEM 
 
Ez a csoport a következőket tartalmazza: az állat- és növényvilág fajainak védelmével 
kapcsolatos tevékenységeket (beleértve a kihalt fajok visszatelepítését és a kihalással 
veszélyeztetett fajok tenyésztését), a természetes környezet védelmét (beleértve a nemzeti 
parkok és természetvédelmi területek igazgatását); a tájvédelmet az esztétikai értékek 
megőrzése érdekében (beleértve a sérülést szenvedett tájak átalakítását az esztétikai értékek 
erősítése céljából és az elhagyott bányák és kőfejtők rehabilitációját). 
 
05.4.0 Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A biológiai sokféleség védelmével és tájvédelemmel kapcsolatos ügyek igazgatása, 

felügyelete, ellenőrzése, működtetése vagy támogatása 
− a biológiai sokféleség védelmére és tájvédelemre adott juttatások, kölcsönök vagy állami 

támogatások. 
 
05.5 A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
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Az alapkutatás, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztés meghatározását lásd a 01.4 és 
01.5 csoportokban. 
 
05.5.0 A környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás-fejlesztés (Közösségi szolgáltatás) 
 
- a környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztést végző 

kormányzati intézmények igazgatása és működtetése; 
- a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés támogatására 
adott juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: alapkutatás (01.4.0) 
 
05.6 MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ KÖRNYEZETVÉDELEMMEL 
KAPCSOLATOS ÜGYEK 
 
05.6.0 Máshová nem sorolható környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek (Közösségi 
szolgáltatás) 
 
A környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek igazgatása, működtetése vagy 
támogatása, beleértve az átfogó szakpolitikák, tervek, programok és költségvetés 
kidolgozását, igazgatását, koordinációját és ellenőrzését; a környezetvédelemmel kapcsolatos 
jogalkotás előkészítése és végrehajtása; a környezetvédelemmel kapcsolatos általános 
információk, technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; stb. 
 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a 05.1, 05.2, 05.3, 05.4 vagy 05.5 csoportok alá nem 
besorolható környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek. 
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06 LAKÁSÜGYEK ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÜGYEK 
 
06.1 LAKÁSFEJLESZTÉSI ÜGYEK 
 
06.1.0 Lakásfejlesztési ügyek (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A lakásfejlesztéssel kapcsolatos ügyek és szolgáltatások igazgatása; lakásfejlesztési 

tevékenységek támogatása, ellenőrzése és értékelése attól függetlenül, hogy a tevékenység 
a kormányzat támogatásával történik-e; lakásügyekkel kapcsolatos szabványok fejlesztése 
és szabályozása; 

− a lakásellátáshoz kapcsolódóan nyomornegyedek vagy túlzsúfolt egészségtelen 
lakótelepek lebontása; lakásépítéshez szükséges földterület megszerzése; lakásépítés vagy 
-vásárlás és -átalakítás a lakosságnak és speciális igényű csoportoknakegyaránt; 

− a lakásfejlesztéssel kapcsolatos ügyekhez és szolgáltatásokhoz kötődő általános 
információk, technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a lakásállomány bővítése, fejlesztése vagy 
fenntartása céljából. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: az építési szabványok fejlesztése és szabályozása (04.4.3); 
pénzbeli és természetbeni juttatás a háztartások részére a lakhatási költségek fedezése céljából 
(10.6.0). 
 
06.2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
 
06.2.0 Településfejlesztés (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek és szolgáltatások igazgatása; városrendezési 

törvények, földhasználat és építési szabályozások igazgatása; 
− új  rehabilitált lakóterületek tervezése; a lakóterületekhez kapcsolódóan olyan 

létesítmények fejlesztésének megtervezése, mint pl. lakásépítés, ipar, közművek, 
egészségügy, oktatás, kultúra, szórakozás; finanszírozási megoldások kidolgozása a 
tervezett fejlesztésekhez;  

− településfejlesztéssel kapcsolatos ügyekhez és szolgáltatásokhoz kötődő általános 
információk, technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a tervek megvalósítása, vagyis a lakások, ipari létesítmények, 
utcák, közművek, kulturális létesítmények stb. tényleges megépítése (a megfelelő funkcióba 
kell besorolni); agrárreformok és letelepítések (04.2.1); az építési szabványok igazgatása 
(04.4.3) és a lakásügyekkel kapcsolatos szabványok igazgatása (06.1.0). 
 
06.3 VÍZELLÁTÁS 
 
06.3.0 Vízellátás (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A vízellátással kapcsolatos ügyek igazgatása; a jövőbeli igények felbecsülése és a becslés 

alapján a rendelkezésre állás meghatározása; az ivóvízellátás minden területének 
felügyelete és szabályozása, beleértve a víz tisztaságát, árát és mennyiségi ellenőrzését; 

− nem vállalkozási típusú vízellátó rendszerek építése vagy működtetése; 
− vízellátási ügyekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos általános információk, technikai 

dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; 
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− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a vízellátó rendszerek működtetése, 
építése, fenntartása és korszerűsítése céljából. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: öntözőrendszerek (04.2.1); többcélú projektek (04.7.4); 
szennyvíz gyűjtése és kezelése (05.2.0). 
 
06.4 KÖZVILÁGÍTÁS 
 
06.4.0 Közvilágítás (Közösségi szolgáltatás) 
 
- A közvilágítással kapcsolatos ügyek igazgatása; a közvilágítási szabványok fejlesztése és 

szabályozása; 
- a közvilágítás bevezetése, működtetése, fenntartása, korszerűsítése, stb. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: az országutak építéséhez és működtetéséhez kapcsolódó 
világítási ügyek és szolgáltatások (04.5.1). 
 
06.5 A LAKÁSÜGYEKKEL ÉS TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRÁVAL  
KAPCSOLATOS KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
 
Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés meghatározását lásd a 01.4 és 
01.5 csoportokban. 
 
06.5.0 A lakásügyekkel és települési infrastruktúrával kapcsolatos kutatás-fejlesztés 
(Közösségi szolgáltatás) 
 
− A lakásügyekkel és települési infrastruktúrával kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti 

fejlesztést végző kormányzati intézmények igazgatása és működtetése; 
− a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett, a 

lakásügyekkel és települési ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés 
támogatására adott juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: alapkutatás (01.4.0); az építési technológiákkal vagy 
anyagokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés (04.8.4) 
 
06.6 MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ LAKÁSÜGYEK ÉS TELEPÜLÉSI  
INFRASTUKTURÁLIS  ÜGYEK  
 
06.6.0 Máshová nem sorolható lakásügyek és települési infrastrukturális ügyek 
(Közösségi szolgáltatás) 
 
A lakásügyekkel és települési infrastruktúrális ügyekkel kapcsolatos tevékenységek 
igazgatása, működtetése vagy támogatása, beleértve az átfogó szakpolitikák, tervek, 
programok és költségvetés létrehozását, igazgatását, koordinációját és ellenőrzését; a 
lakásügyekkel és települési infrastruktúrális ügyekkel kapcsolatos törvényhozás előkészítése 
és végrehajtása; a lakásügyekkel és települési infrastrukturális ügyekkel kapcsolatos általános 
információk, technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; stb. 
 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a 06.1, 06.2, 06.3, 06.4 vagy 06.5 csoportok alá nem 
besorolható lakásügyek és települési infrastrukturális ügyek. 

 25



 

 26



07 EGÉSZSÉGÜGY 
 
Az egészségüggyel kapcsolatos kormányzati kiadások egyrészt tartalmazzák a 
magánszemélyek részére nyújtott egyéni szolgáltatásokat, másrészt a közösségi alapon 
nyújtott szolgáltatásokat. Az egyéni jellegű szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások a 07.1, 
07.2, 07.3 és 07.4 csoportokban találhatóak; a közösségi jellegű szolgáltatások kiadásai pedig 
a 07.5 és 07.6 csoportokban. 
 
A közösségi jellegű egészségügyi szolgáltatások olyan tevékenységeket foglalnak magukban, 
mint pl. a kormányzati szakpolitika kialakítása és igazgatása; a jogalkotás és szabványok 
szabályozása és végrehajtása az egészségügyi és paramedikális személyzethez és a 
kórházakhoz, klinikákhoz, sebészetekhez kapcsolódóan; az egészségügyi szolgáltatást 
ellátóinak szabályozása és engedélyezése; orvostudománnyal és egészségüggyel kapcsolatos 
alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés. A kórházak, rendelőintézetek, orvosi rendelők stb. 
egy csoportjának igazgatásával és működtetésével kapcsolatos rezsiköltségek azonban egyéni 
jellegűek, és a megfelelő csoportba kerülnek (07.1, 07.2, 07.3, 07.4). 
 
 
07.1 GYÓGYÁSZATI TERMÉKEK, KÉSZÜLÉKEK ÉS FELSZERELÉSEK 
 
Ez a csoport általában gyógyszerésztől vagy gyógyászati felszerelések forgalmazójától 
vénykötelesen vagy vény nélkül kapható, egyéneknek vagy háztartásoknak juttatott 
gyógyszereket, protéziseket, gyógyászati készülékeket és felszereléseket és egyéb 
gyógyítással kapcsolatos termékeket foglal magában. Ezeket a termékeket egészségügyi 
intézményen kívüli fogyasztásra vagy használatra szánták. Abban az esetben, ha ezeket a 
termékeket az orvos, fogorvos vagy a paramedikális személyzet közvetlenül járóbetegnek, 
vagy a kórház fekvőbetegnek nyújtja, a járóbeteg-ellátás (07.2) vagy a fekvőbeteg-ellátás 
(07.3) csoportba kerülnek. 
 
07.1.1 Gyógyszeripari termékek (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Gyógyszeripari termékekkel való ellátás, mint pl. gyógyászati készítmények, 

gyógyszerek, szabadalmaztatott gyógyszerek, védőoltó-anyagok, vitaminok és ásványi 
anyagok, csukamájolaj és laposhalmájolaj, szájon át szedhető fogamzásgátlók; 

− gyógyszeripari termékek nyújtásának igazgatása, működtetése vagy támogatása. 
 
07.1.2 Egyéb gyógyászati termékek (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Gyógyászati termékekkel való ellátás, mint pl. klinikai hőmérők, tapadó és nem tapadó 

kötések, injekciós fecskendők, elsősegély ládák, melegvizes palackok és jégtömlők, 
egészségügyi harisnyák mint pl. a gumírozott harisnyák és térdvédők, terhességi tesztek, 
óvszerek és egyéb mechanikus fogamzásgátló eszközök; 

− az orvos által elrendelt egyéb gyógyászati termékekkel való ellátás igazgatása, 
működtetése vagy támogatása. 

 
07.1.3 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Gyógyászati segédeszközökkel és felszerelésekkel való ellátás, mint pl. korrekciós 

szemüvegek és kontaktlencsék, hallókészülékek, üvegszemek, művégtagok és egyéb 
protetikai eszközök, ortopédiai merevítők és támaszok, ortopéd cipők, sebészeti övek, 
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sérvkötők és herefelkötők/szuszpenzorok, nyakmerevítők, egészségügyi masszírozó 
készülékek és orvosi lámpák, motoros/ elektromos és hagyományos kerekes székek és 
rokkantkocsik, „speciális” ágyak, mankók, elektronikus és egyéb szolgáltatások a 
vérnyomás mérése céljából, stb.;  

− az orvos által elrendelt gyógyászati segédeszközökkel és felszerelésekkel való ellátás 
igazgatása, működtetése vagy támogatása. 

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: műfogsorok a beillesztési költségek nélkül; gyógyászati 
segédeszközök és felszerelések javítása. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: gyógyászati segédeszközök kölcsönzése (07.2.4).  
 
07.2 JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS 
 
Ez a csoport az orvosok, fogorvosok, a paramedikális és a kisegítő személyzet által a 
járóbetegeknek nyújtott orvosi, fogorvosi és paramedikális szolgáltatásokat tartalmazza. A 
szolgáltatásokat nyújthatják otthon, egyéni vagy csoportos konzultációt végző 
intézményekben,,kórházi beteggondozóban vagy a kórházak és a hasonló intézmények 
ambulanciáin.  
 
A járóbeteg-ellátás az orvosok, fogorvosok, a paramedikális és a kisegítő személyzet által 
közvetlenül a járóbetegeknek adott gyógyszereket, protéziseket, gyógyászati készülékeket és 
felszereléseket és egyéb egészségügyhöz kapcsolódó termékeket is magában foglalja.  
 
A kórházak és hasonló intézmények által a fekvőbetegnek nyújtott orvosi, fogorvosi és 
paramedikális szolgáltatások a fekvőbeteg-ellátás csoportba tartoznak (07.3).  
 
07.2.1 Általános orvosi ellátás (Egyéni szolgáltatás) 
  
Ez a funkció az általános orvosi rendelőintézetek és az általános orvosok által nyújtott 
szolgáltatásokat foglalja magában. 
 
Az általános orvosi rendelőintézetek olyan intézmények, ahol főként szakképzett orvosok 
olyan járóbeteg-ellátást nyújtanak, amely nem korlátozódik egy adott egészségügyi 
szakterületre. Az általános orvosok nem szakosodnak egy adott egészségügyi szakterületre. 
 
− Általános orvosi szolgáltatások nyújtása; 
− általános orvosi rendelőintézetek és általános orvosok által nyújtott általános orvosi 

szolgáltatások igazgatása, felügyelete, működtetése és támogatása. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: egészségügyi laboratóriumok és röntgencentrumok 
szolgáltatásai (07.2.4). 
 
07.2.2 Szakorvosi ellátás (Egyéni szolgáltatás) 
 
Ez a funkció a szakorvosi rendelőintézeteket és az szakorvosok által nyújtott szolgáltatásokat 
foglalja magában. 
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A szakorvosi rendelőintézetek és a szakorvosok abban különböznek az általános orvosi 
rendelőintézetektől és az általános orvosoktól, hogy szolgáltatásaik egy adott állapot, betegség 
kezelésére, gyógyászati eljárásra vagy betegek csoportjára korlátozódnak. 
− Szakorvosi szolgáltatások nyújtása; 
− szakosított orvosi rendelőintézetek és szakorvosok által nyújtott szakorvosi szolgáltatások 

igazgatása, felügyelete, működtetése vagy támogatása. 
 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a fogszabályzó szakemberek szolgáltatásai. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: fogorvosi rendelőintézetek és fogorvosok (07.2.3); 
egészségügyi laboratóriumok és röntgencentrumok szolgáltatásai (07.2.4). 
 
07.2.3 Fogorvosi ellátás (Egyéni szolgáltatás) 
 
Ez a funkció az általános vagy szakosított fogorvosi rendelőintézetek és fogorvosok, 
szájhigiénikusok vagy egyéb fogászati kisegítő személyzet által nyújtott szolgáltatásokat 
foglalja magában. 
 
A fogászati rendelőintézetek járóbeteg-ellátást nyújtanak. Ezeket nem feltétlenül orvos 
felügyeli vagy orvosszemélyzet müködteti; szájhigiénikus vagy fogászati kisegítő személyzet 
is felügyelheti vagy működtetheti.  
 
− Járóbetegek fogászati ellátása; 
− az általános vagy szakosított fogorvosi rendelőintézetek és fogorvosok, szájhigiénikusok 

vagy egyéb fogászati kisegítő személyzet által nyújtott szakorvosi szolgáltatások 
igazgatása, felügyelete, működtetése vagy támogatása. 

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: műfogsorok beillesztési költségei. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: műfogsorok (07.1.3); a fogszabályzó szakemberek 
szolgáltatásai (07.2.2); egészségügyi laboratóriumok és röntgencentrumok szolgáltatásai 
(07.2.4). 
 
 
07.2.4 Paramedikális szolgáltatások (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Járóbetegek paramedikális egészségügyi szolgáltatásokkal való ellátása; 
− nővérek, szülésznők, gyógytornászok, foglalkozási terapeuták, logopédusok vagy egyéb 

paramedikális személyzet által felügyelt rendelőintézetben nyújtott egészségügyi 
szolgáltatások igazgatása, felügyelete, működtetése vagy támogatása; nővérek, szülésznők 
és a paramedikális személyzet által nem rendelőintézetekben, a betegek otthonában vagy 
egyéb nem egészségügyi intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások igazgatása, 
felügyelete, működtetése vagy támogatása. 
 

Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: akupunktőrök, pedikűrösök, kiropaktőrök, optikusok, a 
hagyományos orvoslást űzők, stb.; orvosi laboratóriumok és röntgencentrumok; gyógyászati 
segédeszközök kölcsönzése; orvos által előírt gyógytorna; járóbetegek részére gyógyfürdő- 
vagy tengervízkezelés; mentőszolgálatok a kórházak által működtetett mentőszolgálatok 
kivételével.  
 

 29



Nem ebbe a funkcióba tartozik: közegészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
laboratóriumok (07.4.0); a betegségek okának meghatározásával foglalkozó laboratóriumok 
(07.5.0).  
 
 
07.3 FEKVŐBETEG-ELLÁTÁS  
 
A fekvőbeteg-ellátás a beteg kórházban történő elszállásolása a kezelés időtartama alatt. A 
kórházi napi ellátást, az otthoni ellátáshoz kapcsolódó kórházi kezelést és a gyógyíthatatlan 
betegek számára létrehozott otthonokban való ellátást is magában foglalja 
Ebbe a csoportba tartozik:  

- az általános- és szakkórházak szolgáltatásai, 
- főként fekvőbetegnek a gyógyászati központok, szülőotthonok és szanatóriumok által 

nyújtott szolgáltatások,  
- a katonai támaszponton működő kórházak szolgáltatásai,  
- az idősek részére nyújtott olyan szolgáltatások, amelyben az orvosi ellenőrzés 

lényeges elem, 
- a fekvőbeteg-egészségügyi ellátást és rehabilitációs kezelést nyújtó rehabilitációs 

központok szolgáltatásai, amelyeknél a cél a beteg kezelése, nem pedig a hosszú távú 
segítségnyújtás. 

 
A kórházak olyan intézmények, amelyek szakképzett orvosok közvetlen felügyelete alatt 
fekvőbeteg-ellátást kínálnak. A gyógyászati központok, szülőotthonok és szanatóriumok 
szintén fekvőbeteg-ellátást nyújtanak, de a szolgáltatásukat az orvosnál alacsonyabban képzett 
személyzet felügyeli és nyújtja.  
 
Nem ebbe a csoportba tartozik: 

- katonai tábori kórházak (02.1), 
- a kizárólag járóbeteg-ellátásra szakosodott orvosi rendelők, rendelőintézetek és 

gyógyszertárak (07.2), 
- az elsősorban hosszú távú támogatást nyújtó rehabilitációs központok és intézmények 

rokkant személyek részére (10.1.2), 
- nyugdíjas-otthonok az idősek részére (10.2.0), 
- a kórházi ellátás miatti jövedelemkiesés pótlására a beteg részére adott kifizetések 

(10.1.1). 
 
A kórházi szolgáltatások magukban foglalják a fekvőbetegek részére nyújtott gyógyszereket, 
protéziseket, gyógyászati készülékeket és felszereléseket és egyéb gyógyítással kapcsolatos 
termékeket. Szintén ide tartoznak a kórházak nem egészségügyi jellegű kiadásai, mint pl. az 
igazgatás, a nem egészségügyi személyzet, ételek és italok, szállás (beleértve a személyzet 
szállását is), stb.  
 
 
07.3.1 Általános kórházi ellátás (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Általános kórházi szolgáltatások nyújtása; 
− olyan kórházak igazgatása, ellenőrzése, működtetése vagy támogatása, amelyek 

szolgáltatásaikat nem korlátozzák egy adott egészségügyi szakterületre.  
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Nem ebbe a funkcióba tartozik: nem szakképzett orvos közvetlen felügyelete alatt álló 
gyógyászati központok (07.3.3). 
 
07.3.2 Szakkórházi ellátás (Egyéni szolgáltatás) 
 
A szakkórházak abban különböznek az általános kórházaktól, hogy szolgáltatásaik egy adott 
állapot, betegség vagy betegtípus kezelésére korlátozódnak (pl. mellkasi betegségek és 
tuberkulózis, lepra, rák, fül-orr-gégészet, pszichiátria, szülészet, gyermekgyógyászat és így 
tovább).  
 
− Szakkórházi szolgáltatások nyújtása; 
− olyan kórházak igazgatása, felügyelete, működtetése vagy támogatása, amelyek 

szolgáltatásaikat egy adott egészségügyi szakterületre korlátozzák. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: nem szakképzett orvos közvetlen felügyelete alatt álló 
gyógyászati központok (07.3.3). 
 
07.3.3 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Gyógyászati-központi és szülőotthoni szolgáltatások nyújtása; 
− gyógyászati-központi és szülőotthoni szolgáltatások igazgatása, felügyelete, működtetése 

vagy támogatása. 
 
07.3.4 Utókezelők és szanatóriumok szolgáltatásai (Egyéni szolgáltatás) 
 
Az utókezelők és szanatóriumok olyan személyeknek nyújtanak fekvőbeteg-ellátást, akiknek 
műtétből vagy legyöngítő betegségből vagy állapotból kell felépülniük, és ez főként az 
orvosságok, a fizikoterápia és a funkcióvesztést kompenzáló gyakorlatokat vagy a pihenés 
ellenőrzését és irányítását kívánja meg.  
 
− Utókezelői és szanatóriumi szolgáltatások nyújtása; 
− utókezelői és szanatóriumi szolgáltatások igazgatása, felügyelete, működtetése vagy 

támogatása. 
 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: az idősek részére nyújtott olyan szolgáltatások, amelyben 
az orvosi ellenőrzés lényeges elem; a fekvőbeteg-egészségügyi ellátást és rehabilitációs 
kezelést nyújtó rehabilitációs központok szolgáltatásai, amelyeknél a cél a beteg kezelése, 
nem pedig a hosszú távú segítségnyújtás. 
 
07.4 KÖZEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK 
 
07.4.0 Közegészségügyi szolgáltatások (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Közegészségügyi szolgáltatások nyújtása; 
− közegészségügyi szolgáltatások igazgatása, felügyelete, működtetése vagy támogatása, 

mint pl. véradó központok működtetése (gyűjtés, feldolgozás, tárolás, szállítás), betegség 
észlelése (rák, tuberkolózis, nemi betegség), megelőzés (védőoltás), ellenőrzés 
(gyermektápszer, gyermek-egészségügy), járványtani adatok gyűjtése, családtervezési 
szolgáltatások és így tovább; 

− közegészségügyi információk előállítása és közzététele. 
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Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: speciális munkaközösségek  által kliensek csoportjainak 
nyújtott közegészségügyi szolgáltatások munkahelyeken, iskolákban vagy egyéb nem 
egészségügyi környezetben jó egészségben lévők számára; kórházhoz, rendelőintézethez vagy 
orvoshoz nem köthető közegészségügyi szolgáltatások; nem szakképzett orvos által nyújtott 
közegészségügyi szolgáltatások; közegészségügyi szolgáltatások ellátásához kapcsolódó 
laboratóriumok. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: egészségügyi laboratóriumok (07.2.4); a betegségek okának 
meghatározásával foglalkozó laboratóriumok (07.5.0).  
 
07.5 AZ EGÉSZSÉGÜGGYEL KAPCSOLATOS KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
 
Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés meghatározását lásd a 01.4 és 
01.5 csoportokban. 
 
07.5.0 Az egészségüggyel kapcsolatos kutatás-fejlesztés (Közösségi szolgáltatás) 
 
− Az egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést végző 

kormányzati intézmények igazgatása és működtetése; 
− a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett, az 

egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés támogatására adott 
juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások 

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a betegségek okainak meghatározásával foglalkozó 
laboratóriumok. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: alapkutatás (01.4.0) 
 
07.6 MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 
 
07.6.0 Máshová nem sorolható egészségügyi ellátás (Közösségi szolgáltatás) 
 
Az egészségüggyel kapcsolatos tevékenységek igazgatása, működtetése vagy támogatása, 
beleértve az átfogó szakpolitikák, tervek, programok és költségvetés kidolgozását, 
igazgatását, koordinációját és ellenőrzését; az egészségüggyel kapcsolatos törvényhozás 
előkészítése és végrehajtása; az egészségüggyel kapcsolatos általános információk, technikai 
dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; stb. 
 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a 07.1, 07.2, 07.3, 07.4 vagy 07.5 csoportok alá nem 
besorolható egészségügyi ellátás. 
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08 SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁSÜGYEK 
 
A szabadidővel, kultúrával és vallásügyekkel kapcsolatos kormányzati kiadások egyrészt 
tartalmazzák a magánszemélyek és háztartások részére nyújtott egyéni szolgáltatásokat, 
másrészt a közösségi alapon nyújtott szolgáltatásokat. Az egyéni jellegű szolgáltatásokkal 
kapcsolatos kiadások a 08.1 és 08.2 csoportokban találhatóak; a közösségi jellegű 
szolgáltatások kiadásai pedig a 08.3, 08.4, 08.5 és 08.6 csoportokban. 
 
A közösségi szolgáltatásokat a közösség egésze számára nyújtják. Ezek olyan 
tevékenységeket foglalnak magukban, mint pl. a kormányzati szakpolitika kialakítása és 
igazgatása; a jogalkotás és a szabványok szabályozása és végrehajtása a szabadidős és 
kulturális szolgáltatások ellátásához kapcsolódóan; a szabadidőhöz, kultúrához és valláshoz 
kötődő ügyekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés.  
 
08.1 SZABADIDŐVEL ÉS SPORTTAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK 
 
08.1 Szabadidővel és sporttal kapcsolatos szolgáltatások (Egyéni szolgáltatás) 
 
− A sporttal és szabadidővel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; a sporttal és szabadidővel 

kapcsolatos ügyek igazgatása; a sportolás létesítményeinek felügyelete és szabályozása; 
− az aktív sporttevékenységek vagy események működtetése és támogatása (sportpályák, 

teniszpályák, squash pályák, futópályák, golfpályák, bokszringek, korcsolyapályák, 
tornatermek, stb.); a passzív sporttevékenységek vagy események működtetése és 
támogatása (főleg speciálisan felszerelt helyek kártyajátékok, társasjátékok részére, stb.); 
a szabadidős tevékenységek létesítményeinek  működtetése és támogatása (parkok, 
strandok, táborhelyek és a hozzájuk kapcsolódó,nem-kereskedelmi alapon működtetett 
szálláshelyek, uszodák, nyilvános fürdők, stb.); 

− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások a csapatok vagy egyéni versenyzők vagy 
játékosok támogatása céljából. 

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: szálláslehetőségek a nézők számára; nemzeti, regionális 
vagy helyi csapat részvétele a sporteseményeken. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: állat-és növénykertek, akváriumok, botanikus kertek és 
hasonló intézmények (08.2.0); az oktatási intézményekkel kapcsolatos sport- és szabadidős 
létesítmények (a 09 főcsoport megfelelő funkciójába kell besorolni). 
 
08.2 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 
 
08.2.0 Kulturális szolgáltatások (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Kulturális szolgáltatások nyújtása; kulturális ügyek igazgatása; a kultúrával kapcsolatos 

létesítmények felügyelete és szabályozása; 
− kulturális tevékenységek létesítményeinek működtetése vagy támogatása (könyvtárak, 

múzeumok, művészeti galériák, színházak, kiállítótermek, műemlékek, a történelmi házak 
és helyszínek, állat-és növénykertek, akváriumok, botanikus kertek, stb.); kulturális 
események rendezése, működtetése vagy támogatása (koncertek, színpadi- és 
filmprodukciók, művészeti előadások, stb.) 
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− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások az egyéni művészek, írók, tervezők, 
(zene)szerzők és egyéb művészeti ágakban dolgozók vagy a kulturális tevékenységeket 
támogató szervezetek részére. 

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: olyan nemzeti, regionális vagy helyi ünnepségek, amelyek 
fő célja nem a turisták vonzása. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a külföldi bemutatásra szánt kulturális események (01.1.3); 
olyan regionális vagy helyi ünnepségek, amelynek fő célja a turisták vonzása (04.7.3); a 
rádió- vagy televízió- közvetítés céljából készített kulturális anyagok (08.3.0). 
 
08.3 MŰSORSZÓRÁS ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁS 
 
08.3.0 Műsorszórás és kiadói szolgáltatás (Közösségi szolgáltatás) 
 
− A műsorszórással és kiadói tevékenységgel kapcsolatos ügyek igazgatása; a műsorszórási 

és kiadói szolgáltatások felügyelete és szabályozása; 
− a műsorszórási és kiadói tevékenység működtetése vagy támogatása; 
− juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások az alábbi célokra: a televízió- vagy 

rádióközvetítés létesítményeinek építése vagy berendezéseinek beszerzése; az újság-, 
magazin- vagy könyvkiadáshoz szükséges felszerelés, berendezés vagy eszközök 
létrehozása vagy beszerzése; a műsorszóráshoz szükséges anyag létrehozása és rádió- 
vagy televízió-közvetítés általi bemutatása; a hírek és egyéb információk összegyűjtése; a 
publikált munkák terjesztése. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a kormányzat által működtetett nyomdák és üzemek (01.3.3); 
a rádió- vagy televízió-közvetítés útján történő oktatás nyújtása (09). 
 
08.4 VALLÁSÜGYEK ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK 
 
08.4.0 Vallásügyek és egyéb közösségi szolgáltatások (Közösségi szolgáltatás) 
 
- a vallási és egyéb közösségi ügyek igazgatása; 
- a vallási és egyéb közösségi szolgáltatások létesítményeinek biztosítása; beleértve a 

működtetésük, fenntartásuk és javításuk támogatását; 
- az egyházi személyek vagy a vallási intézmények egyéb hivatalnokainak fizetése; a vallási 

szolgáltatások megtartásának támogatása; testvéri, polgári, ifjúsági és társadalmi 
szervezetek vagy szakszervezetek és politikai pártok.  

 
08.5 A SZABADIDŐVEL, KULTÚRÁVAL ÉS VALLÁSÜGYEKKEL 
KAPCSOLATOS KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
 
Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés meghatározását lásd a 01.4 és 
01.5 csoportokban. 
 
08.5.0 A szabadidővel, kultúrával és vallással kapcsolatos kutatás-fejlesztés (Közösségi 
szolgáltatás) 
 
- a szabadidővel, kultúrával és vallásügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatást és kísérleti 

fejlesztést végző kormányzati intézmények igazgatása és működtetése; 
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- a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett, a 
szabadidővel, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés 
támogatására adott juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: alapkutatás (01.4.0) 
 
08.6 MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁSÜGYEK 
 
08.6.0 Máshová nem sorolható szabadidő, kultúra és vallásügyek (Közösségi 
szolgáltatás) 
 
A szabadidővel, kultúrával és vallásügyekkel kapcsolatos tevékenységek igazgatása, 
működtetése vagy támogatása, beleértve az átfogó szakpolitikák, tervek, programok és 
költségvetés kidolgozását, igazgatását, koordinációját és ellenőrzését; a szabadidővel, 
kultúrával és vallással kapcsolatos törvényhozás előkészítése és végrehajtása; a szabadidővel, 
kultúrával és vallással kapcsolatos általános információk, technikai dokumentációk és 
statisztikák összeállítása és közzététele; stb. 
 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a 08.1, 08.2, 08.3, 08.4 vagy 08.5 csoportok alá nem 
besorolható szabadidő, kultúra és vallásügyek. 
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09 OKTATÁS 
 
Az oktatással kapcsolatos kormányzati kiadások egyrészt tartalmazzák a tanulóknak nyújtott 
egyéni szolgáltatásokat, másrészt a közösségi alapon nyújtott szolgáltatásokat. Az egyéni 
jellegű szolgáltatások kiadásai a 09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5 és 09.6 csoportokban találhatóak; 
a közösségi jellegű szolgáltatások kiadásai pedig a 09.7 és a 09.8 csoportokban. 
 
A közösségi jellegű oktatási szolgáltatások olyan ügyeket foglalnak magukban, mint pl. a 
kormányzati politika létrehozása és igazgatása; a szabványok szabályozása és végrehajtása; 
oktatási intézmények szabályozása, engedélyezése vagy felügyelete; oktatási ügyekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés. Az iskolai ügyek egy 
részének igazgatásával és működtetésével kapcsolatos rezsiköltségeket azonban egyéni 
jellegűek, és a megfelelő csoportba kerülnek (09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5, 09.6). 
 
Az oktatás osztályozása az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális 
Szervezete (angol rövidítés: UNESCO, United Nations Educational, Scientifi and Cultural 
Organisation) osztályozásán, „Az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere”(angol 
rövidítés: ISCED, International Standard Classification of Education) 1997. évi verzióján 
alapul. 
 
A főcsoport tartalmazza még azokat a katonai iskolákat, ahol a tanterv hasonló a civil 
intézményekéhez; azokat a rendészeti főiskolákat, amelyek a rendőri képzés mellett általános 
oktatást is biztosítanak és a rádió-és televízió közvetítések útján történő oktatást. Az így 
felmerülő kiadások a megfelelő csoport alá kerülnek (09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5). 
 
09.1 ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ ÉS ALAPFOKÚ OKTATÁS 
 
09.1.1 Iskola-előkészítő oktatás (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Az ISCED-97 0. szintjének megfelelő iskola-előkészítő oktatás ellátása; 
− az ISCED-97 0. szintjének megfelelő iskola-előkészítő oktatást biztosító iskolák és egyéb 

intézmények igazgatása, felügyelete, működtetése vagy támogatása. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (09.6.0). 
 
09.1.2 Alapfokú oktatás (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Az ISCED-97 1. szintjének megfelelő alapfokú oktatás ellátása; 
− az ISCED-97 1. szintjének megfelelő alapfokú oktatást biztosító iskolák és egyéb 

intézmények igazgatása, felügyelete, működtetése vagy támogatása. 
 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: művelődési programok az alapfokú oktatáshoz túl idős 
tanulók részére. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (09.6.0). 
 
09.2 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 
 
09.2.1 Alsó-középfokú oktatás (Egyéni szolgáltatás) 
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− Az ISCED-97 2. szintjének megfelelő alsó-középfokú oktatás ellátása; 
− az ISCED-97 2. szintjének megfelelő alsó-középfokú oktatást biztosító iskolák és egyéb 

intézmények igazgatása, felügyelete, működtetése vagy támogatása; 
− az ISCED-97. 2. szintjének megfelelő alsó-középfokú tanulmányokat folytató tanulók 

részére nyújtott ösztöndíjak, juttatások, kölcsönök és ellátások. 
 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: iskolarendszeren kívüli alsó-középfokú oktatás felnőttek 
és fiatalok részére. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (09.6.0). 
 
09.2.2 Felső-középfokú oktatás (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Az ISCED-97 3. szintjének megfelelő felső-középfokú oktatás ellátása; 
− az ISCED-97 3. szintjének megfelelő felső-középfokú oktatást biztosító iskolák és egyéb 

intézmények igazgatása, felügyelete, működtetése vagy támogatása; 
− az ISCED-97. 3. szintjének megfelelő felső-középfokú tanulmányokat folytató tanulók 

részére nyújtott ösztöndíjak, juttatások, kölcsönök és ellátások. 
 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: iskolarendszeren kívüli felső-középfokú oktatás felnőttek 
és fiatalok részére. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (09.6.0). 
 
09.3 KÖZÉPFOK FELETTI, NEM FELSŐFOKÚ OKTATÁS 
 
09.3.0 Középfok feletti, nem felsőfokú oktatás (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Az ISCED-97 4. szintjének megfelelő középfok feletti, nem felsőfokú oktatás ellátása; 
− az ISCED-97 4. szintjének megfelelő középfok feletti, nem felsőfokú oktatást biztosító 

iskolák és egyéb intézmények igazgatása, felügyelete, működtetése vagy támogatása; 
− az ISCED-97. 4. szintjének megfelelő középfok feletti, nem felsőfokú tanulmányokat 

folytató tanulók részére nyújtott ösztöndíjak, juttatások, kölcsönök és ellátások. 
 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: iskolarendszeren kívüli középfok feletti, nem felsőfokú 
oktatás felnőttek és fiatalok részére. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (09.6.0). 
 
09.4 FELSŐFOKÚ OKTATÁS 
 
09.4.1 Felsőfokú oktatás első szintje (Egyéni szolgáltatás) 
 
−  Az ISCED-97 5. szintjének megfelelő felsőfokú oktatás ellátása; 
− az ISCED-97 5. szintjének megfelelő felsőfokú oktatást biztosító egyetemek és egyéb 

intézmények igazgatása, felügyelete, működtetése vagy támogatása; 
− az ISCED-97. 5. szintjének megfelelő felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók részére 

nyújtott ösztöndíjak, juttatások, kölcsönök és ellátások.. 
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Nem ebbe a funkcióba tartozik: oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (09.6.0). 
 
09.4.2 Felsőfokú oktatás második szintje (Egyéni szolgáltatás) 
 
−  Az ISCED-97 6. szintjének megfelelő felsőfokú oktatás ellátása; 
− az ISCED-97 6. szintjének megfelelő felsőfokú oktatást biztosító egyetemek és egyéb 

intézmények igazgatása, felügyelete, működtetése vagy támogatása; 
− az ISCED-97. 6. szintjének megfelelő felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók részére 

nyújtott ösztöndíjak, juttatások, kölcsönök és ellátások. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (09.6.0). 
 
09.5 OKTATÁSI SZINTHEZ NEM KAPCSOLÓDÓ OKTATÁS  
 
09.5.0 Oktatási szinthez nem kapcsolódó oktatás (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Az oktatási szinthez nem kapcsolódó oktatás ellátása (tehát általában olyan oktatási 

programok felnőtteknek, amelyekhez nem szükséges speciális előzetes képzés, különösen 
a szakképzés és a kulturális fejlesztés tartozik ide); 

− az oktatási szinthez nem kapcsolódó oktatást ellátó intézmények igazgatása, felügyelete, 
működtetése vagy támogatása; 

− az oktatási szinthez nem kapcsolódó tanulmányokat folytató tanulók részére nyújtott 
ösztöndíjak, juttatások, kölcsönök és ellátások. 

 
09.6 OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK 
 
09.6.0 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Az oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások ellátása; 
− a főképpen tanulók részére (az oktatási szinttől függetlenül) történő szállítás, étkeztetés, 

szállás, orvosi- és fogorvosi ellátás és egyéb kiegészítő szolgáltatások igazgatása, 
felügyelete, működtetése vagy támogatása. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: iskolai egészségügyi ellenőrzési és megelőzési szolgáltatások 
(07.4.0); pénzbeli ösztöndíjak, juttatások, kölcsönök és ellátások a kiegészítő szolgáltatások 
költségeinek fedezése érdekében (09.1, 09.2, 09.3, 09.4 vagy 09.5). 
 
09.7 OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
 
Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés meghatározását lásd a 01.4 és 
01.5 csoportokban. 
 
09.7.0 Oktatással kapcsolatos kutatás-fejlesztés (Közösségi szolgáltatás) 
 
− Az oktatással kapcsolatos alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést végző kormányzati 

intézmények igazgatása és működtetése; 
− a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett, az 

oktatással kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés támogatására adott 
juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások. 
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Nem ebbe a funkcióba tartozik: alapkutatás (01.4.0). 
 
09.8 MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ OKTATÁS 
 
09.8.0 Máshová nem sorolható oktatás (Közösségi szolgáltatás) 
 
Az oktatással kapcsolatos tevékenységek igazgatása, működtetése vagy támogatása, beleértve 
az átfogó szakpolitikák, tervek, programok és költségvetés kidolgozását, igazgatását, 
koordinációját és ellenőrzését; az oktatással kapcsolatos törvényhozás előkészítése és 
végrehajtása; az oktatással kapcsolatos általános információk, technikai dokumentációk és 
statisztikák összeállítása és közzététele; stb. 
 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a 09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5, 09.6 vagy 09.7 csoportok 
alá nem besorolható oktatás 
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10 SZOCIÁLIS VÉDELEM 
 
A szociális védelemmel kapcsolatos kormányzati kiadások egyrészt tartalmazzák a 
magánszemélyek és háztartások részére nyújtott egyéni szolgáltatásokat és transzfereket, 
másrészt a közösségi alapon nyújtott szolgáltatásokat. Az egyéni jellegű szolgáltatásokkal és 
transzferekkel kapcsolatos kiadások a 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 és 10.7 csoportokban 
találhatóak; a közösségi jellegű szolgáltatások kiadásai pedig a 10.8 és a 10.9 csoportokban. 
 
A közösségi jellegű szociális védelemmel kapcsolatos szolgáltatások olyan ügyeket foglalnak 
magukban, mint pl. a kormányzati politika kialakítása és igazgatása; a törvényhozás és 
szabványok szabályozása és végrehajtása a szociális védelem ellátásához kapcsolódóan; a 
szociális védelemhez kötődő ügyekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
kísérleti fejlesztés.  
 
A szociális védelem funkciói és definícióik az Európai Unió Statisztikai Hivatala (angol 
rövidítés: Eurostat) osztályozásán, „A szociális védelem integrált európai statisztikai 
rendszere” (angol rövidítés: ESSPROS, European System of 
integrated Social Protection Statistics) 1996. évi verzióján alapul. 
 
Az ESSPROS-ban a szociális védelem az egészségügyi ellátást is tartalmazza, viszont ez a 
főcsoport nem. Az egészségügyi ellátás a 07 főcsoportban szerepel. Ezért a 07.1, 07.2 vagy 
07.3 csoportba tartoznak az azon személyek részére nyújtott gyógyászati termékek és 
szolgáltatások, akik pénzbeli és természetbeni juttatásait a 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 
vagy 10.7 csoportban kell elszámolni. 
 
10.1 BETEGSÉG ÉS ROKKANTSÁG 
 
10.1.1 Betegség (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Szociális védelem nyújtása olyan pénzbeli vagy természetbeni juttatások formájában, 

amelyek egészben vagy részben pótolják a betegségnek vagy sérülésnek köszönhető 
átmeneti munkaképtelenség miatti jövedelemkiesést; 

− az ebbe a funkcióba sorolható szociális védelmi rendszerek igazgatása, működtetése vagy 
támogatása; 

− pénzbeli juttatások, mint pl. meghatározott összegű vagy keresettől függő 
betegszabadsággal kapcsolatos kifizetések, a betegségnek vagy sérülésnek köszönhetően 
átmenetileg munkaképtelen személyek ellátására adott egyéb kifizetések; 

− természetbeni juttatások, mint pl. segítségnyújtás a betegségnek vagy sérülésnek 
köszönhetően átmenetileg munkaképtelen személyek részére a napi feladataik ellátásában 
(otthoni segítségnyújtás, közlekedési lehetőségek, stb.). 

 
10.1.2 Rokkantság (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Szociális védelem nyújtása pénzbeli vagy természetbeni juttatások formájában olyan 

személyek részére, akik fizikai vagy szellemi egészségkárosodás miatt teljesen vagy 
részben képtelenek állandó vagy egy minimálisan előírt időtartamon túl gazdasági 
tevékenységet folytatni; 
− az ebbe a funkcióba sorolható szociális védelmi rendszerek igazgatása, működtetése 

vagy támogatása; 
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− pénzbeli juttatások, mint pl. a rokkantás miatt csökkent munkavégző képességű, a 
nyugdíjkorhatár alatt lévő személyek részére fizetett rokkantsági nyugdíjak; a csökkent 
munkavégző képességnek köszönhetően a nyugdíjkorhatár előtt nyugdíjba menő idősebb 
dolgozók részére fizetett korengedményes nyugdíjak; ápolási díj; az állapotuknak 
megfelelő munkát vállaló, vagy szakképzésen résztvevő rokkant személyek részére 
fizetett ellátások; rokkant személyek részére nyújtott egyéb időszakos vagy egyösszegű 
kifizetések szociális védelmi okból; 

− természetbeni juttatások, mint pl. a rokkant személyek részére nyújtott szállás és esetleg 
ellátás erre alkalmas intézetekben; segítségnyújtás rokkant személyek részére a napi 
feladataik ellátásában (otthoni segítségnyújtás, közlekedési lehetőségek, stb.); a rokkant 
személyről gondoskodó személy részére fizetett ellátások; a rokkant személyek 
munkaerőpiaci és társadalmi rehabilitációját elősegítő szakképzések és egyéb képzések; a 
szabadidős és kulturális tevékenységekben való részvételt, vagy az utazást, vagy a 
közösségi életben való részvételt a rokkant személyek részére lehetővé tevő egyéb 
szolgáltatások és termékek. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: az nyugdíjkorhatárt elérő rokkant személyek részére fizetett 
pénzbeli vagy természetbeni juttatások (10.2.0) 
 
10.2 IDŐSKOR 
 
10.2.0 Időskor (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Szociális védelem nyújtása pénzbeli vagy természetbeni juttatás formájában az időskorhoz 

kapcsolódó kockázatok miatt (jövedelem-kiesés, nem kielégítő jövedelem, az önellátó-
képesség hiánya a napi feladatok elvégzésében, a társadalmi és közösségi életben való 
csökkent részvétel, stb.) 

− az ebbe a funkcióba sorolható szociális védelmi rendszerek igazgatása, működtetése vagy 
támogatása; 

− pénzbeli juttatások, mint pl. a nyugdíjkorhatárt elérő személyek részére fizetett öregségi 
nyugdíjak; a nyugdíjkorhatár előtt nyugdíjba menő személyek részére fizetett előrehozott 
öregségi nyugdíjak; a nyugdíjkorhatár alatt vagy felett lévő, a munkát csökkentett 
munkaidőben folytató idősebb dolgozók részére fizetett részleges nyugdíjak; ápolási díjak; 
nyugdíjazás vagy időskor miatti egyéb időszakos vagy egyösszegű kifizetések; 

− természetbeni juttatások, mint pl. idős személyek részére nyújtott szállás és olykor ellátás 
speciális intézményben vagy megfelelő intézményben, a családdal maradva; 
segítségnyújtás idős személyek részére a napi feladataik ellátásában (otthoni 
segítségnyújtás, közlekedési lehetőségek stb.); az idős személyről gondoskodó személy 
részére fizetett ellátások; a szabadidős és kulturális tevékenységekben való részvételt, 
vagy az utazást, vagy a közösségi életben való részvételt az idős személyek részére 
lehetővé tevő egyéb szolgáltatások és termékek. 

 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: a katonaság és a kormányzati alkalmazottak 
nyugdíjrendszere. 
 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a nyugdíjkorhatár előtt nyugdíjba menő idősebb dolgozók 
részére fizetett korengedményes nyugdíj rokkantságból kifolyólag (10.1.2) vagy a 
munkanélküliség miatt (10.5.0). 
 
10.3 HÁTRAMARADOTTAK 
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10.3.0 Hátramaradottak (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Szociális védelem nyújtása pénzbeli vagy természetbeni juttatások formájában olyan 

személyeknek, akik elhunyt személyek hozzátartozói (mint pl. a személy házastársa, elvált 
házastársa, gyermekei, unokái, szülei és más rokonai); 

− az ebbe a funkcióba sorolható szociális védelmi rendszerek igazgatása, működtetése vagy 
támogatása; 

− pénzbeli juttatások, mint pl. hozzátartozói nyugdíjak, haláleseti ellátások, a 
hátramaradottak részére egyéb időszakos vagy egyösszegű kifizetések; 

− természetbeli juttatások, mint pl. temetési költségek finanszírozása, a közösségi életben 
való részvételt a hátramaradottak részére lehetővé tevő egyéb szolgáltatások és termékek. 

 
10.4 CSALÁD ÉS GYERMEKEK 
 
10.4.0 Család és gyermekek (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Szociális védelem nyújtása pénzbeli vagy természetbeni juttatások formájában olyan 

háztartásoknak, ahol eltartott gyermekek vannak; 
− az ebbe a funkcióba sorolható szociális védelmi rendszerek igazgatása, működtetése vagy 

támogatása; 
− pénzbeli juttatások, mint pl. anyasági támogatások, szülési ellátások, szülői ellátások, 

családi pótlék, gyermek után járó támogatások, a háztartásokat támogató és a speciális 
szükségleteik fedezésében segítő egyéb időszakos vagy egyösszegű kifizetések (pl. 
egyszülős családok vagy családok fogyatékos gyermekekkel); 

− természetbeni juttatások, mint pl. iskoláskor alatti gyermekek részére nyújtott egész napos 
vagy nem egész napos szállás és ellátás; pénzügyi segítségnyújtás gyermekek napközbeni 
felügyeletét ellátó személy részére; gyermekek és családok részére állandó jelleggel 
nyújtott szállás és ellátás (pl. árvaházak, nevelőszülők, stb.); otthon élő gyermekek vagy a 
róluk gondoskodók részére nyújtott termékek és szolgáltatások; a családok, fiatalok vagy 
gyermekek részére nyújtott egyéb szolgáltatások és termékek (turista- és 
szabadidőközpontok). 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: családtervezési szolgáltatások (07.4.0) 
 
10.5 MUNKANÉLKÜLISÉG 
 
10.5.0 Munkanélküliség (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Szociális védelem nyújtása pénzbeli vagy természetbeni juttatások formájában olyan 

személyeknek, akik munkaképesek, dolgozni akarnak, de nem találnak megfelelő munkát; 
− az ebbe a funkcióba sorolható szociális védelmi rendszerek igazgatása, működtetése vagy 

támogatása; 
− pénzbeli juttatások, mint pl. teljes vagy részleges munkanélküli ellátások; a 

munkanélküliség vagy a gazdasági intézkedések által okozott munkahelycsökkentés 
miatti, a nyugdíjkorhatár előtt nyugdíjba menő idősebb dolgozók részére fizetett 
korengedményes nyugdíjak; a foglalkoztatási lehetőségeik növelése érdekében képzési 
programokban résztvevő munkaerőpiaci célcsoportoknak fizetett juttatások; 
végkielégítések; a munkanélküliek, különösen a tartós munkanélküliek részére egyéb 
időszakos vagy egyösszegű kifizetések; 
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− természetbeni juttatások, mint pl. a munkahely miatti költözéssel és áttelepüléssel 
kapcsolatos kifizetések; munkanélküliek részére nyújtott szakképzés vagy olyan 
személyek részére történő átképzés, akiknél fennáll a munkahely elvesztésének veszélye; 
a munkanélküliek és családjaik részére nyújtott szállás, élelem és ruházat. 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: a munkaerő-mobilitás növelését, a munkanélküliségi ráta 
csökkentését, vagy a hátrányos helyzetű vagy egyéb, magas munkanélküliséggel rendelkező 
csoportokat célzó általános programok és rendszerek (04.1.2); a nyugdíjkorhatárt elérő 
munkanélkülieknek fizetett pénzbeli és természetbeni juttatások (10.2.0). 
 
10.6 SZOCIÁLIS JELLEGŰ LAKÁSÜGYEK 
 
10.6.0 Szociális jellegű lakásügyek (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Szociális védelem nyújtása természetbeni juttatások formájában a háztartások részére  a 

lakhatási költségek fedezése céljából (ezen segélyek kedvezményezettjeit a segélyezés 
előtt jövedelemvizsgálatnak veti alá); 

− az ebbe a funkcióba sorolható szociális védelmi rendszerek igazgatása, működtetése vagy 
támogatása; 

− természetbeni juttatások, mint pl. átmenetileg vagy hosszú távon a bérlők segítése a bérleti 
díjak kifizetésében; a tulajdonosok segítése a lakhatási költségek kifizetésében (tehát a 
jelzálog-hitelek vagy a kamatfizetéshez nyújtott segítség); alacsony költségű vagy 
szociális bérlakások.  

 
10.7 MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ TÁRSADALMI KIREKESZTÉS  
 
10.7.0 Máshová nem sorolható társadalmi kirekesztés (Egyéni szolgáltatás) 
 
− Szociális védelem nyújtása pénzbeli vagy természetbeni juttatások formájában olyan 

személyeknek, akik társadalmilag kirekesztettek vagy ennek a veszélye áll fenn (mint pl. 
nyomorban élők, alacsony keresetűek, bevándorlók, őslakosok, menekültek, alkohol- és 
kábítószerfüggők, erőszakos bűncselekmények áldozatai, stb.) 

− az ebbe a funkcióba sorolható szociális védelmi rendszerek igazgatása, működtetése vagy 
támogatása; 

− pénzbeli ellátások, mint pl. a szegénység enyhítése és a nehéz helyzetekben való 
támogatás céljából, a nyomorban élő és társadalmilag veszélyeztetett személyek részére 
nyújtott jövedelemtámogatás és egyéb pénzbeli kifizetések; 

− természetbeni ellátások, mint pl. a nyomorban élő és társadalmilag veszélyeztetett 
személyek részére nyújtott rövidtávú és hosszú távú szállás és ellátás; az alkohol- és 
kábítószerfüggők rehabilitációja; a társadalmilag sebezhető személyek részére nyújtott 
szolgáltatások és termékek, mint pl. tanácsadás, nappali menedék, segítségnyújtás a napi 
feladataik ellátásában, élelmezés, ruházat, üzemanyag, stb. 

 
10.8 SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
 
Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés meghatározását lásd a 01.4 és 
01.5 csoportokban. 
 
10.8.0 Szociális védelemmel kapcsolatos kutatás-fejlesztés (Közösségi szolgáltatás) 
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− A szociális védelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést végző 
kormányzati intézmények igazgatása és működtetése. 

−  
− a nem kormányzati intézmények (pl. kutatóintézetek vagy egyetemek) által végzett, a 

szociális védelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés támogatására 
adott juttatások, kölcsönök vagy állami támogatások 

 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: alapkutatás (01.4.0) 
 
10.9 MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ SZOCIÁLIS VÉDELEM 
 
10.9.0 Máshová nem sorolható szociális védelem (Közösségi szolgáltatás) 
 
A szociális védelemmel kapcsolatos tevékenységek igazgatása, működtetése vagy támogatása, 
beleértve az átfogó szakpolitikák, tervek, programok és költségvetés kidolgozását, 
igazgatását, koordinációját és ellenőrzését; a szociális védelemmel kapcsolatos törvényhozás 
előkészítése és végrehajtása; a szociális védelemmel kapcsolatos általános információk, 
technikai dokumentációk és statisztikák összeállítása és közzététele; stb. 
 
Továbbá ebbe a funkcióba tartozik: szociális védelem nyújtása pénzbeli vagy természetbeni 
juttatások formájában a tűzvészek, árvizek, földrengések és egyéb békeidőbeli katasztrófák 
áldozatai részére; élelem, felszerelés és egyéb készletek vásárlása és tárolása békeidőbeli 
katasztrófák esetén bekövetkező vészhelyzetekben történő felhasználásra; a 10.1, 10.2, 10.3, 
10.4, 10.5, 10.6, 10.7 vagy 10.8 csoportok alá nem besorolható szociális védelem. 
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