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Fűszer-, aromanövény termesztése m.n.s.

Gyógynövénytermesztés

Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s.

012801

012802

016301

Fűszer-, aromanövény termesztése m.n.s.

Gyógynövénytermesztés

Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s.

- az évelő és nem évelő fűszernövények pl.: bors, chili és fűszerpaprika (capsicum 
spp.), szerecsendió és virága, kardamon, ánizs, csillagánizs (badián), koriander, 
édeskömény, boróka bogyó, fahéj, szegfűszeg, gyömbér, vanília, komló, egyéb 
fűszer- és illatszernövények termesztése és nem elkülönülten, természetes 
körülmények között végzett szárítása
- az elsősorban illatszergyártásban, vagy rovar és gomba irtására, továbbá más 
hasonló célokra használt növények termesztése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógynövény (pl. kamilla, körömvirág) termesztése és nem elkülönülten, 
természetes körülmények között végzett szárítása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a növényi termékek előkészítése elsődleges piacra, beleértve a nyersanyagpiacot 
is pl. tisztítás, vágás, osztályozás, fertőtlenítés, szárítás, díjazásos vagy szerződéses
alapon
- a gyapot tisztítása, gyapotmag eltávolítása
- a dohánylevelek előkészítése, pl. szárítás
- a kakaóbab előkészítése, pl. héj eltávolítás
- a gyümölcsök viaszolása
- a gyümölcsök és zöldségek szárítása a napon

Nem ebbe a tételbe tartozik: 
- a mák termesztése, lásd: 011102
- a fűszernövények elkülönülten (díjazásért vagy szerződéses alapon), természetes 
körülmények között végzett szárítása, lásd: 016301
- a füszernövények ipari gépekkel végzett szárítása, lásd: 108401, 108403
- a fűszernövények feldolgozása emberi fogyasztásra kész fűszerré, lásd: 108401, 
108403

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógynövények elkülönülten (díjazásért vagy szerződéses alapon), természetes 
körülmények között végzett szárítása, lásd: 016303
- a gyógynövények ipari gépekkel végzett szárítása, lásd: 108302, 108303
- a gyógynövények feldolgozása emberi fogyasztásra kész gyógyteává, lásd 108302, 
108303

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mezőgazdasági termékek előkészítése termelő által, lásd: 011, 012 vagy 013 
alágazat
- a fűszernövények, gyógynövények termesztése és természetes körülmények 
között végzett szárítása, lásd: 012801, 012802
- azok a betakarítás utáni tevékenységek, amelyek a vetőmag minőségének javítását
célozzák, lásd: 016401
- az ipari gépekkel végzett szárítás, lásd: 103901
- a dohánylevél kocsányozása, újraszárítás, lásd: 120001
- az ügynöki nagykereskedők és társaságok marketingtevékenysége, lásd: 46 ágazat
- a mezőgazdasági nyersanyag nagykereskedelme, lásd: 462101, 462102, 462103

Ebbe a tételbe tartozik:
- az évelő és nem évelő fűszernövények termesztése: bors, chili és fűszerpaprika 
(capsicum spp.), szerecsendió és virága, kardamon, ánizs, badián, koriander, 
édeskömény, boróka bogyó, fahéj, szegfűszeg, gyömbér, vanília, komló, egyéb 
fűszer- és illatszernövények termesztése
- az elsősorban illatszergyártásban, vagy rovar és gomba irtására, továbbá más 
hasonló célokra használt növények termesztése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógynövény (pl. kamilla, körömvirág) termesztése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a növényi termékek előkészítése elsődleges piacra, beleértve a nyersanyagpiacot 
is pl. tisztítás, vágás, osztályozás, fertőtlenítés, díjazásos vagy szerződéses alapon
- a gyapot tisztítása, gyapotmag eltávolítása
- a dohánylevelek előkészítése, pl. szárítás
- a kakaóbab előkészítése, pl. héj eltávolítás
- a gyümölcsök viaszolása
- a gyümölcsök és zöldségek szárítása a napon

Nem ebbe a tételbe tartozik: 
- a mák termesztése, lásd: 011102

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mezőgazdasági termékek előkészítése termelő által, lásd: 011, 012 vagy 013 
alágazat
- azok a betakarítás utáni tevékenységek, amelyek a vetőmag minőségének javítását
célozzák, lásd: 016401
- az ipari szárítás, lásd: 103901
- a dohánylevél kocsányozása, újraszárítás, lásd: 120001
- az ügynöki nagykereskedők és társaságok marketingtevékenysége, lásd: 46 
ágazat
- a mezőgazdasági nyersanyag nagykereskedelme, lásd: 462101, 462102, 462103
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Gyógynövény előkészítés

Erdőgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termő egyéb erdei termék 
gyűjtése)

016303

023001

Gyógynövény előkészítés

Erdőgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termő egyéb erdei termék 
gyűjtése)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógynövény előkészítése elsődleges piacra pl. tiszítás, vágás, osztályozás, 
fertőtlenítés stb.
- a gyógynövények elkülönülten (díjazásért vagy szerződéses alapon), természetes 
körülmények között végzett szárítása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a vadon termő növényi termékek begyűjtése:
     - gomba, szarvasgomba
     - bogyók
     - héjas termésűek
     - balata és egyéb hasonló természetes gumiféle
     - parafa
     - sellak és gyanta
     - balzsam
     - növényi szőr
     - valisznéria
     - makk, vadgesztenye
     - nád, sás, hínár
     - moha és zuzmó
- az egyéb vadon termő növények gyűjtése
- a vadon termő gyógynövények begyűjtése, és nem elkülönülten, természetes 
körülmények között végzett szárítása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógynövények termesztése és nem elkülönölten, természetes körülmények 
között végzett szárítása, lásd: 012802
- a gyógytea feldolgozása, lásd: 108302
- a gyógynövény tartalmú étrendkiegészítő gyártása, lásd: 108902

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fent felsorolt termékek termesztése üzemi körülmények között  (kivéve: 
paratölgy), lásd: 01 ágazat
- a gomba-, szarvasgomba-termesztés, lásd: 011301
- a bogyósok, héjas termésűek termesztése, lásd: 012501
- a tűzifa begyűjtése, lásd: 022001
- a vadon termő gyógynövények feldolgozása emberi fogyasztásra kész gyógyteává, 
lásd: 108302
- a faforgács termelése, lásd: 161001

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógynövény előkészítése elsődleges piacra pl. tiszítás, vágás, osztályozás, 
fertőtlenítés stb.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a vadon termő növényi termékek begyűjtése:
     - gomba, szarvasgomba
     - bogyók
     - héjas termésűek
     - balata és egyéb hasonló természetes gumiféle
     - parafa
     - sellak és gyanta
     - balzsam
     - növényi szőr
     - valisznéria
     - makk, vadgesztenye
     - nád, sás, hínár
     - moha és zuzmó
     - egyéb vadon termő növények

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógytea feldolgozása, lásd: 108302
- a gyógynövény tartalmú étrendkiegészítő gyártása, lásd: 108902

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fent felsorolt termékek termesztése üzemi körülmények között  (kivéve: 
paratölgy), lásd: 01 ágazat
- a gomba-, szarvasgomba-termesztés, lásd: 011301
- a bogyósok, héjas termésűek termesztése, lásd: 012501
- a tűzifa begyűjtése, lásd: 022001
- a faforgács termelése, lásd: 161001
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Mészkő, gipsz, kréta bányászata m.n.s.

Építőkő, díszítőkő fejtése

Gyógytea feldolgozása (nem saját termelésű alapanyagból)

Gyógytea feldolgozása (saját termelésű alapanyagból)

081101

081102

108302

108303

Mészkő, gipsz, kréta bányászata m.n.s.

Építőkő, díszítőkő fejtése

Gyógytea feldolgozása (nem saját termelésű alapanyagból)

Gyógytea feldolgozása (saját termelésű alapanyagból)

Ebbe a tételbe tartozik:
- az emlékmű/szobor és építési célú kő (pl. márvány, travertin, gránit, homokkő, porfír, 
bazalt, kvarcit) kitermelése, durva faragása és fűrészelése
- a mészkő bányászata, zúzása és őrlése
- a gipsz és kalcium-anhidrid bányászata
- a kréta és a nem kalcinált dolomit bányászata

Ebbe a tételbe tartozik:
- az építőkő, díszítőkő fejtése
- az építőkő és díszkő törése és zúzása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógytea (pl. menta, verbéna, kamilla), a gyógyteakeverék gyártása nem saját 
termelésű alapanyagból
- a nem saját termelésű gyógynövény feldolgozása során végzett szárítás, válogatás,
tisztítás, vágás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógytea (pl. menta, verbéna, kamilla), a gyógyteakeverék gyártása saját 
termelésű alapanyagból
- a saját termelésű gyógynövény feldolgozása során végzett szárítás, válogatás, 
tisztítás, vágás

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a vegyi és a műtrágya ásványainak bányászata, lásd: 089101
- az égetett dolomit termelése, lásd: 235203
- a kövek kőfejtéstől elkülönülten végzett, vágása, alakítása és kikészítése, lásd: 
237001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a kövek, kőfejtéstől elkülönülten végzett, vágása, alakítása és kikészítése, lásd: 
237001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógynövények természtése és nem elkülönülten, természetes körülmények 
között végzett szárítása, lásd: 012802
- a gyógynövények elkülönülten (díjazásért vagy szerződéses alapon), természetes 
körülmények között végzett szárítása, lásd: 016303
- a gyógynövény előkészítés, lásd: 016303
- a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor, 
maltodextrin kivonatot tartalmazó készítmények) gyártása, lásd: 108901

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógynövények természtése és nem elkülönülten, természetes körülmények 
között végzett szárítása, lásd: 012802
- a gyógynövények elkülönülten (díjazásért vagy szerződéses alapon), természetes 
körülmények között végzett szárítása, lásd: 016303
- a gyógynövény előkészítés, lásd: 016303
- a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor, 
maltodextrin kivonatot tartalmazó készítmények) gyártása, lásd: 108901

Ebbe a tételbe tartozik:
- az emlékmű/szobor és építési célú kő (pl. márvány, travertin, gránit, homokkő, porfír, 
bazalt, kvarcit) kitermelése, durva faragása és fűrészelése
- a mészkő bányászata, zúzása és őrlése
- a gipsz és kalcium-anhidrid bányászata
- a kréta és a nem kalcinált dolomit bányászata

Ebbe a tételbe tartozik:
- az építőkő, díszítőkő fejtése
- az építőkő és díszkő törése és zúzása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógytea (pl. menta, verbéna, kamilla), a gyógyteakeverék gyártása nem saját 
termelésű alapanyagból

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógytea (pl. menta, verbéna, kamilla), a gyógyteakeverék gyártása saját 
termelésű alapanyagból

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a vegyi és a műtrágya ásványainak bányászata, lásd: 089101
- az égetett dolomit termelése, lásd: 235203
- a kövek kőfejtéstől elkülönülten végzett, vágása, alakítása és kikészítése, lásd: 
237001, 237002

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a kövek, kőfejtéstől elkülönülten végzett, vágása, alakítása és kikészítése, lásd: 
237001, 237002

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógynövény előkészítés, lásd: 016303
- a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor, 
maltodextrin kivonatot tartalmazó készítmények) gyártása, lásd: 108901

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógynövény előkészítés, lásd: 016303
- a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor, 
maltodextrin kivonatot tartalmazó készítmények) gyártása, lásd: 108901
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Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

Pálinka készítése (nem saját termelésű alapanyagból)

108401

108403

110102

Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

Pálinka készítése (nem saját termelésű alapanyagból)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a feldolgozott fűszer, fűszerkeverék, mártás (szósz) és ételízesítő gyártása nem 
saját termelésű alapanyagból
     - majonéz, ketchup
     - mustárliszt és -dara
     - kész mustár stb.
- az ecet gyártása
- az asztali (étkezési) só gyártása (pl. jódozott só)
- a nem saját termelésű fűszernövény feldolgozása során végzett szárítás, válogatás,
tisztítás, vágás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a feldolgozott fűszer, fűszerkeverék, mártás (szósz) és ételízesítő gyártása saját 
termelésű alapanyagból
     - majonéz, ketchup
     - mustárliszt és -dara
     - kész mustár stb.
- az ecet gyártása
- a saját termelésű fűszernövény feldolgozása során végzett szárítás, válogatás, 
tisztítás, vágás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a pálinka készítése nem saját termelésű alapanyagból

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fűszermag és fűszernövény termesztése, lásd: 012801
- a fűszernövények természetes körülmények között végzett szárítása, lásd: 012801
- a fűszernövények elkülönülten (díjazásért vagy szerződéses alapon), természetes 
körülmények között végzett szárítása, lásd: 016301

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fűszermag és fűszernövény termesztése, lásd: 012801
- a fűszernövények természetes körülmények között végzett szárítása, lásd: 012801
- a fűszernövények elkülönülten (díjazásért vagy szerződéses alapon), természetes 
körülmények között végzett szárítása, lásd: 016301

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a pálinka készítése saját termelésű alapanyagból, lásd: 110104
- a szeszes italok palackozása és címkézése, a termeléstől elkülönülten, lásd: 
463401 (ha a tevékenység nagykereskedelem része, illetve 829201 (ha díjazásért 
vagy szerződéses alapon végzik)
- a pálinka kimérése helyben fogyasztásra, kóstoltatása fesztiválon, lásd: 563007

Ebbe a tételbe tartozik:
- a feldolgozott fűszer, fűszerkeverék, mártás (szósz) és ételízesítő gyártása nem 
saját termelésű alapanyagból
     - majonéz, ketchup
     - mustárliszt és -dara
     - kész mustár stb.
- az ecet gyártása
- az asztali (étkezési) só gyártása (pl. jódozott só)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a feldolgozott fűszer, fűszerkeverék, mártás (szósz) és ételízesítő gyártása saját 
termelésű alapanyagból
     - majonéz, ketchup
     - mustárliszt és -dara
     - kész mustár stb.
- az ecet gyártása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a pálinka készítése nem saját termelésű alapanyagból

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fűszermag és fűszernövény termesztése, lásd: 012801

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fűszermag és fűszernövény termesztése, lásd: 012801

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a pálinka készítése saját termelésű alapanyagból, lásd: 110104
- a szeszes italok palackozása és címkézése, a termeléstől elkülönülten, lásd: 
463401 (ha a tevékenység nagykereskedelem része, illetve 829201 (ha díjazásért 
vagy szerződéses alapon végzik)
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Pálinka készítése (saját termelésű alapanyagból)

Bortermelés (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

Pezsgőtermelés (nem saját termelésű alapanyagból)

110104

110201

110202

Pálinka készítése (saját termelésű alapanyagból)

Bortermelés (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

Pezsgőtermelés (nem saját termelésű alapanyagból)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyümölcspálinka készítése saját termelésű alapanyagból

Ebbe a tételbe tartozik (vásárolt szőlőből):
- a bortermelés
- a bor termelése szőlőmust-koncentrátumból
- a bor elegyítése (házasítása), tisztítása és palackozása
- az alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes szőlőbor gyártása
- a 15 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú bor, sherry és egyéb ital 
gyártása       
- a borseprő, a nyers borkő gyártása
- a must, mustsűrítmény, finomított mustsűrítmény előállítása
- a nem saját termelésű alapanyagból készített szőlőbor termelői borkimérése: az 
előállítás helyén vagy az előállító használatában lévő, kereskedelmi törvény szerinti 
üzletben elvitelre vagy borkóstolás céljából helyben fogyasztásra történő 
értékesítése (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

Ebbe a tételbe tartozik:
- a pezsgő, a habzóbor termelése nem saját termelésű szőlőből

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a pálinka készítése nem saját termelésű alapanyagból, lásd: 110102 
- a szeszes italok palackozása és címkézése, a termeléstől elkülönülten, lásd: 
463401 (ha a tevékenység nagykereskedelem része, illetve 829201 (ha díjazásért 
vagy szerződéses alapon végzik)
- a pálinka kimérése helyben fogyasztásra, kóstoltatása fesztiválon, lásd: 563007

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a törköly lepárlása, lásd: 110102, 110104
- a pezsgőtermelés, lásd: 110202
- a bortermelés (saját termelésű alapanyagból), lásd: 110203
- a saját termelésű alapanyagból készített szőlőbor termelői borkimérése, lásd: 
110203
- a gyümölcsbor termelése, lásd: 110301, 110302
- a termelői bor kimérése helyben fogyasztásra, kóstoltatása fesztiválon, lásd: 
563007

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szeszes italok palackozása és címkézése, a termeléstől elkülönülten, lásd: 
463401 (ha a tevékenység nagykereskedelem része, illetve 829201 (ha díjazásért 
vagy szerződéses alapon végzik)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyümölcspálinka készítése saját termelésű alapanyagból

Ebbe a tételbe tartozik (vásárolt szőlőből):
- a bortermelés
- a bor termelése szőlőmust-koncentrátumból
- a bor elegyítése (házasítása), tisztítása és palackozása
- az alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes szőlőbor gyártása
- a 15 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú bor, sherry és egyéb ital 
gyártása       
- a borseprő, a nyers borkő gyártása
- a must, mustsűrítmény, finomított mustsűrítmény előállítása
- a nem saját termelésű alapanyagból készített szőlőbor termelői borkimérése, 
kóstoltatása és értékesítése fesztiválon

Ebbe a tételbe tartozik:
- a pezsgő, a habzóbor termelése nem saját termelésű szőlőből
- a nem saját termelésű alapanyagból készített pezsgő, habzóbor, gyöngyözőbor 
termelői borkimérése, kóstoltatása és értékesítése fesztiválon

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a pálinka készítése nem saját termelésű alapanyagból, lásd: 110102 
- a szeszes italok palackozása és címkézése, a termeléstől elkülönülten, lásd: 
463401 (ha a tevékenység nagykereskedelem része, illetve 829201 (ha díjazásért 
vagy szerződéses alapon végzik)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a törköly lepárlása, lásd: 110102, 110104
- a pezsgőtermelés, lásd: 110202
- a bortermelés (saját termelésű alapanyagból), lásd: 110203
- a saját termelésű alapanyagból készített szőlőbor termelői borkimérése, 
kóstoltatása és értékesítése fesztiválon, lásd: 110203
- a gyümölcsbor termelése, lásd: 110301, 110302

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a saját termelésű alapanyagból készített pezsgő, habzóbor, gyöngyözőbor termelői 
borkimérése, kóstoltatása és értékesítése fesztiválon, lásd: 110204
- a szeszes italok palackozása és címkézése, a termeléstől elkülönülten, lásd: 
463401 (ha a tevékenység nagykereskedelem része, illetve 829201 (ha díjazásért 
vagy szerződéses alapon végzik)
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Szőlőmust-, bortermelés (saját termelésű alapanyagból)

Pezsgőtermelés (saját termelésű alapanyagból)

Könyv- és zeneműnyomás

110203

110204

181201

Szőlőmust-, bortermelés (saját termelésű alapanyagból)

Pezsgőtermelés (saját termelésű alapanyagból)

Könyv- és zeneműnyomás

Ebbe a tételbe tartozik (saját termelésű anyagból):
- a bortermelés
- a bor termelése szőlőmust-koncentrátumból
- a bor elegyítése (házasítása), tisztítása és palackozása
- az alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes szőlőbor gyártása
- a borseprő, a nyers borkő gyártása
- a must, mustsűrítmény, finomított mustsűrítmény előállítása
- a saját termelésű alapanyagból készített szőlőbor termelői borkimérése: az 
előállítás helyén vagy az előállító használatában lévő, kereskedelmi törvény szerinti 
üzletben elvitelre vagy borkóstolás céljából helyben fogyasztásra történő 
értékesítése (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

Ebbe a tételbe tartozik:
- a pezsgő, a habzóbor termelése saját termelésű szőlőből

Ebbe a tételbe tartozik:
- a könyv és brosúra, zenemű és zenei kézirat, térkép, atlasz nyomtatása 
magasnyomással, ofszetnyomással, mélynyomással, flexográfiai nyomással, 
szitanyomással és egyéb nyomógépen, sokszorosítógépen, számítógépes nyomtatón, 
domborító sajtón; ideértve a gyorsmásolást is
A nyomtatott anyag jellemzően szerzői joggal védett.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a bortermelés (nem saját termelésű alapanyagból), lásd: 110201
- a nem saját termelésű alapanyagból készített szőlőbor termelői borkimérése, lásd: 
110201
- a pezsgőtermelés, lásd: 110202
- a gyümölcsbor termelése, lásd: 110301, 110302
- a szeszes italok palackozása és címkézése, a termeléstől elkülönülten, lásd: 
463401 (ha a tevékenység nagykereskedelem része, illetve 829201 (ha díjazásért 
vagy szerződéses alapon végzik)
- a termelői bor kimérése helyben fogyasztásra, kóstoltatása fesztiválon, lásd: 
563007

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szeszes italok palackozása és címkézése, a termeléstől elkülönülten, lásd: 
463401 (ha a tevékenység nagykereskedelem része, illetve 829201 (ha díjazásért 
vagy szerződéses alapon végzik)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a könyv- és térkép kiadása, lásd: 581101, 581103, 581104

Ebbe a tételbe tartozik (saját termelésű anyagból):
- a bortermelés
- a bor termelése szőlőmust-koncentrátumból
- a bor elegyítése (házasítása), tisztítása és palackozása
- az alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes szőlőbor gyártása
- a borseprő, a nyers borkő gyártása
- a must, mustsűrítmény, finomított mustsűrítmény előállítása
- a saját termelésű alapanyagból készített szőlőbor termelői borkimérése, 
kóstoltatása és értékesítése fesztiválon

Ebbe a tételbe tartozik:
- a pezsgő, a habzóbor termelése saját termelésű szőlőből
- a saját termelésű alapanyagból készített pezsgő, habzóbor, gyöngyözőbor termelői 
borkimérése, kóstoltatása és értékesítése fesztiválon

Ebbe a tételbe tartozik:
- a könyv és brosúra, zenemű és zenei kézirat, térkép, atlasz nyomtatása 
magasnyomással, ofszetnyomással, mélynyomással, flexográfiai nyomással, 
szitanyomással és egyéb nyomógépen, sokszorosítógépen, számítógépes nyomtatón, 
domborító sajtón; ideértve a gyorsmásolást is
A nyomtatott anyag jellemzően szerzői joggal védett.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a bortermelés (nem saját termelésű alapanyagból), lásd: 110201
- a nem saját termelésű alapanyagból készített szőlőbor  termelői borkimérése, 
kóstoltatása és értékesítése fesztiválon, lásd: 110201
- a pezsgőtermelés, lásd: 110202
- a gyümölcsbor termelése, lásd: 110301, 110302
- a szeszes italok palackozása és címkézése, a termeléstől elkülönülten, lásd: 
463401 (ha a tevékenység nagykereskedelem része, illetve 829201 (ha díjazásért 
vagy szerződéses alapon végzik)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nem saját termelésű alapanyagból készített pezsgő, habzóbor, gyöngyözőbor 
termelői borkimérése, kóstoltatása és értékesítése fesztiválon, lásd: 110202
- a szeszes italok palackozása és címkézése, a termeléstől elkülönülten, lásd: 
463401 (ha a tevékenység nagykereskedelem része, illetve 829201 (ha díjazásért 
vagy szerződéses alapon végzik)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a könyv- és térkép kiadása, lásd: 581101, 581102, 581103, 581104
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Ipari gáz gyártása

Kézműves szappanok készítése

Egyéb m.n.s. kerámiatermék gyártása

201101

204202

234901

Ipari gáz gyártása

Kézműves szappanok és kozmetikumok készítése

Egyéb m.n.s. kerámiatermék gyártása

Ebbe a tételbe tartozik:
- az ipari és gyógyászati alkalmazású, cseppfolyós vagy sűrített, szervetlen gáz 
gyártása:
     - elemi gáz
     - cseppfolyós vagy sűrített levegő
     - hűtőgáz (klímagáz)
     - ipari gázelegy
     - semleges gázok (például a szén-dioxid)
     - szigetelőgáz

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kézműves szappanok és kozmetikumok készítése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szállítási és csomagolási célú kerámiafazék, -korsó és hasonló termékek gyártása
- a máshova nem sorolt egyéb kerámiatermékek gyártása (pl. mezőgazdasági célú vályú, 
kád)
- a különböző agyag dísztárgyak készítése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a metán, az etán, a propán, a bután kitermelése, lásd: 062001
- a kőolaj-finomítókból kinyert gáznemű fűtőanyagok (például: etán, propán, bután) 
gyártása, lásd: 192001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az egészségügyi kerámia berendezési tárgyak gyártása, lásd: 234201
- a műfog gyártása, lásd: 325003
- a megvásárolt virágcserepek díszítése mészkőmozaik és díszkavicsok 
felragasztásával, lásd: 329916

Ebbe a tételbe tartozik:
- az ipari és gyógyászati alkalmazású, cseppfolyós vagy sűrített, szervetlen gáz 
gyártása:
     - elemi gáz
     - cseppfolyós vagy sűrített levegő
     - hűtőgáz
     - ipari gázelegy
     - semleges gázok (például a szén-dioxid)
     - szigetelőgáz

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kézműves szappanok készítése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szállítási és csomagolási célú kerámiafazék, -korsó és hasonló termékek gyártása
- a máshova nem sorolt egyéb kerámiatermékek gyártása (pl. mezőgazdasági célú vályú, 
kád)
- a különböző agyag dísztárgyak készítése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a metán, az etán, a propán, a bután kitermelése, lásd: 062001
- a kőolaj-finomítókból kinyert gáznemű fűtőanyagok (például: etán, propán, bután) 
gyártása, lásd: 192001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az egészségügyi kerámia berendezési tárgyak gyártása, lásd: 234201
- a műfog gyártása, lásd: 325003
- a megvásárolt virágcserepek díszítése mészkőmozaik és díszkavicsok 
felragasztásával, lásd: 329915
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Számítógép, perifériás egység gyártása m.n.s.262001 Számítógép, perifériás egység gyártása m.n.s.
Ebbe a tételbe tartozik az elektronikus számítógép gyártása és/vagy összeszerelése, 
amely lehet nagygép, asztali számítógép, hordozható számítógép (laptop), szervergép, 
valamint a számítógép perifériája, ezen belül tároló és input/output egység (nyomtató, 
monitor, billentyűzet). A számítógép analóg, digitális vagy hibrid működésű lehet.
A digitális számítógép legismertebb típusaira a következők jellemzők:
(1) tárolják a feldolgozó programot vagy programokat és a program futásához éppen 
szükséges adatokat; 
(2) szabadon programozhatók a felhasználó előírásai szerint;
(3) elvégzik a felhasználó által meghatározott aritmetikai számításokat; 
(4) emberi beavatkozás nélkül olyan feldolgozási folyamatokat valósítanak meg, amelyek 
végrehajtása során a számítógépnek logikai döntéseket kell hozni.
 Az analóg számítógépek képesek matematikai modellek szimulálására, és analóg 
ellenőrző és programozóelemeket is tartalmaznak.
Ebbe a tételbe tartozik:
- az asztali számítógép gyártása
- a hordozható számítógép (laptop, tablet) gyártása
- a központi nagyszámítógép gyártása
- a kézi számítógép (pl. PDA) gyártása
- a mágneslemez meghajtók, félvezető (flash) tároló és más tárolóeszköz gyártása
- az optikai lemezmeghajtó gyártása (pl. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- a nyomtató gyártása
- a monitor gyártása
- a billentyűzet gyártása
- a mindenféle típusú egér, botkormány (joystick) gyártása
- a feladatra felkészített (dedikált) munkaállomás gyártása
- a számítógépszerver gyártása
- a letapogató (szkenner) gyártása, a vonalkód-leolvasóval együtt
- a mágneskártya-leolvasó gyártása
- a számítógépes virtuális sisak gyártása
- a számítógép-projektor (videokivetítő) gyártása
- a számítógép-terminál, például bankjegykiadó automata (ATM), nem mechanikus 
működtetésű, elektronikus pénztárgép (POS) gyártása
- a többfunkciós irodai eszköz, ami két vagy több funkciót lát el a következőkből: 
nyomtatás, szkennelés, másolás, faxolás

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a felvételes adat- és jelhordozó sokszorosítása (hang, video, számítógép média 
stb.), lásd: 182001, 182002, 182003
- az elektronikus alkatrész, valamint számítógép és periféria szerelt elektronikai 
egységeinek gyártása, lásd: 261 alágazat
- a külső/belső számítógép modemek gyártása, lásd: 261201
- a csatlakozókártya, -modul gyártása és összeszerelése, lásd: 261201
- a nyomtatott áramköri lap gyártása, lásd: 261201
- a modem és jelátvivő berendezésének gyártása, lásd: 263001
- a digitális távközlési kapcsolóegység, távadat-feldogozó berendezés gyártása (pl. 
híd, router, kapu), lásd: 263001
- az elektronikus fogyasztási cikkek gyártása, úgymint CD- és DVD-lejátszó, lásd: 
264001
- a televízió monitorok és kijelzők gyártása, lásd: 264001
- a videojáték konzoljának gyártása, lásd: 264001
- az üres optikai és mágneses jelhordozó gyártása számítógéphez vagy más 

Ebbe a tételbe tartozik az elektronikus számítógép gyártása és/vagy összeszerelése, 
amely lehet nagygép, asztali számítógép, hordozható számítógép (laptop), szervergép, 
valamint a számítógép perifériája, ezen belül tároló és input/output egység (nyomtató, 
monitor, billentyűzet). A számítógép analóg, digitális vagy hibrid működésű lehet.
A digitális számítógép legismertebb típusaira a következők jellemzők:
(1) tárolják a feldolgozó programot vagy programokat és a program futásához éppen 
szükséges adatokat; 
(2) szabadon programozhatók a felhasználó előírásai szerint;
(3) elvégzik a felhasználó által meghatározott aritmetikai számításokat; 
(4) emberi beavatkozás nélkül olyan feldolgozási folyamatokat valósítanak meg, amelyek 
végrehajtása során a számítógépnek logikai döntéseket kell hozni.
 Az analóg számítógépek képesek matematikai modellek szimulálására, és analóg 
ellenőrző és programozóelemeket is tartalmaznak.
Ebbe a tételbe tartozik:
- az asztali számítógép gyártása
- a hordozható számítógép (laptop, tablet) gyártása
- a központi nagyszámítógép gyártása
- a kézi számítógép (pl. PDA) gyártása
- a mágneslemez meghajtók, félvezető (flash) tároló és más tárolóeszköz gyártása
- az optikai lemezmeghajtó gyártása (pl. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- a nyomtató gyártása
- a monitor gyártása
- a billentyűzet gyártása
- a mindenféle típusú egér, botkormány (joystick) gyártása
- a feladatra felkészített (dedikált) munkaállomás gyártása
- a számítógépszerver gyártása
- a letapogató (szkenner) gyártása, a vonalkód-leolvasóval együtt
- a mágneskártya-leolvasó gyártása
- a számítógépes virtuális sisak gyártása
- a számítógép-projektor (videokivetítő) gyártása
- a számítógép-terminál, például bankjegykiadó automata (ATM), nem mechanikus 
működtetésű, elektronikus pénztárgép (POS) gyártása
- a többfunkciós irodai eszköz, ami két vagy több funkciót lát el a következőkből: 
nyomtatás, szkennelés, másolás, faxolás

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a felvételes adat- és jelhordozó sokszorosítása (hang, video, számítógép média 
stb.), lásd: 182001, 182002, 182003
- az elektronikus alkatrész, valamint számítógép és periféria szerelt elektronikai 
egységeinek gyártása, lásd: 261 alágazat
- a külső/belső számítógép modemek gyártása, lásd: 261201
- a csatlakozókártya, -modul gyártása és összeszerelése, lásd: 261201
- a nyomtatott áramköri lap gyártása, lásd: 261201
- a modem és jelátvivő berendezésének gyártása, lásd: 263001
- a digitális távközlési kapcsolóegység, távadat-feldogozó berendezés gyártása (pl. 
híd, router, kapu), lásd: 263002
- az elektronikus fogyasztási cikkek gyártása, úgymint CD- és DVD-lejátszó, lásd: 
264001
- a televízió monitorok és kijelzők gyártása, lásd: 264001
- a videojáték konzoljának gyártása, lásd: 264001
- az üres optikai és mágneses jelhordozó gyártása számítógéphez vagy más 
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Elektronikus fogyasztási cikk gyártása264001 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
Ebbe a tételbe tartozik az otthoni szórakozás és a gépjárművek részére készült 
elektronikai hang- és képtechnikai készülékek, a hangosító eszközök és a hangszerek 
erősítőinek gyártása.
Ebbe a tételbe tartozik:
- a videofelvevő és -másoló berendezés gyártása
- a televíziógyártás
- a televízió-képernyő és -kijelző gyártása
- a hangrögzítő és -másoló rendszerek gyártása
- a sztereo berendezés gyártása
- a rádió vevőkészülékének gyártása
- a hangtechnikai rendszer gyártása
- a közhasználatú (háztartási) videokamera gyártása
- a zenegép gyártása
- az erősítő gyártása hangszerhez, hangtechnikai berendezéshez
- a mikrofon gyártása
- a CD- és DVD-lejátszó gyártása
- a karaoke (ráéneklés) berendezéseinek gyártása
- a fejhallgató gyártása (pl. rádió, televízió, hifi-berendezés, számítógép)
- a videojáték-konzol gyártása

berendezés-hez, lásd: 268001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a felvételes adathordozó sokszorosítása (számítógépes média, hang, kép stb.), 
lásd: 182 alágazat
- a számítógép-periféria és számítógép-monitor gyártása, lásd: 262001
- az üzenetrögzítő készülékek gyártása, lásd: 263001
- a személyhívó berendezés (pager) gyártása, lásd: 263001
- a távirányító gyártása (rádió- és infrasugaras jellel), lásd: 263001
- a műsorszóró stúdióberendezés, például másolóberendezés, adó- és vevőantenna, 
üzleti folyamatban alkalmazott videokamera gyártása, lásd: 263001
- az antenna gyártása, lásd: 263001
- a digitális kamera gyártása, lásd: 267001
- a gyárilag rögzített (nem cserélhető) szoftverrel ellátott elektronikus játék gyártása, 
lásd: 324001
- az elektronikus fogyasztási cikk javítása, lásd: 952101

Ebbe a tételbe tartozik az otthoni szórakozás és a gépjárművek részére készült 
elektronikai hang- és képtechnikai készülékek, a hangosító eszközök és a hangszerek 
erősítőinek gyártása.
Ebbe a tételbe tartozik:
- a videofelvevő és -másoló berendezés gyártása
- a televíziógyártás
- a televízió-képernyő és -kijelző gyártása
- a hangrögzítő és -másoló rendszerek gyártása
- a sztereo berendezés gyártása
- a rádió vevőkészülékének gyártása
- a hangtechnikai rendszer gyártása
- a közhasználatú (háztartási) videokamera gyártása
- a zenegép gyártása
- az erősítő gyártása hangszerhez, hangtechnikai berendezéshez
- a mikrofon gyártása
- a CD- és DVD-lejátszó gyártása
- a karaoke (ráéneklés) berendezéseinek gyártása
- a fejhallgató gyártása (pl. rádió, televízió, hifi-berendezés, számítógép)
- a videojáték-konzol gyártása

berendezés-hez, lásd: 268001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a felvételes adathordozó sokszorosítása (számítógépes média, hang, kép stb.), 
lásd: 182 alágazat
- a számítógép-periféria és számítógép-monitor gyártása, lásd: 262001
- az üzenetrögzítő készülékek gyártása, lásd: 263001
- a személyhívó berendezés (pager) gyártása, lásd: 263001
- a távirányító gyártása (rádió- és infrasugaras jellel), lásd: 263001
- a műsorszóró stúdióberendezés, például másolóüberendezés, adó- és 
vevőantenna, üzleti folyamatban alkalmazott videokamera gyártása, lásd: 263002
- az antenna gyártása, lásd: 263002
- a digitális kamera gyártása, lásd: 267001
- a gyárilag rögzített (nem cserélhető) szoftverrel ellátott elektronikus játék gyártása,
lásd: 324001
- az elektronikus fogyasztási cikk javítása, lásd: 952101
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Optikai, fényképészeti eszköz gyártása267001

329917

Optikai, fényképészeti eszköz gyártása

Címfestés

Ebbe a tételbe tartozik az optikai készülékek és lencsék pl. binokuláris távcső, mikroszkóp 
(kivéve elektron-, protonmikroszkóp), távcső (teleszkóp), prizma és különféle lencsék 
(kivéve a szemészeti); réteggel bevont vagy csiszolt lencse (kivéve a szemészeti); a 
lencsék összeszerelése (kivéve szemészeti) és fényképészeti berendezés pl. 
fényképezőgép (kamera) és fénymérő gyártása.
Ebbe a tételbe tartozik:
- az optikai tükör gyártása
- a fegyvertávcső gyártása
- az optikai helymeghatározó berendezés gyártása
- az optikai nagyítókészülék gyártása
- a precíziós gépbeállítás optikai elven működő eszközeinek gyártása
- az optikai alak- és méretellenőrző (komparátor) készülék gyártása
- a fényképezőgép (optikai és digitális kamera) gyártása
- a mozgókép-vetítőgép és lapvetítő gyártása
- az óriás kivetítők gyártása
- az optikai mérő- és ellenőrző berendezés és eszköz gyártása (pl. tűzjelző berendezés, 
fényképészeti fénymérő, távolságkereső)
- a lencsék, optikai mikroszkóp, binokuláris távcső és távcső (teleszkóp) gyártása
- a lézerberendezés gyártása
- a fényképészeti villanófény és villanófény berendezés

Ebbe a tételbe tartozik:
- az épületek homlokzati díszítő festése
- a céglogó-, cégér-, cégtábla festése
- a kézi reklám- és feliratfestés, díszítőfestés (egyedi utcanévtáblák, térbetű feliratok 
készítése)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a számítógép-projektor gyártása, lásd: 262001
- a termelési folyamatban alkalmazott (ipari) tévékamera és videokamera gyártása, 
lásd: 263001
- a közhasználatú (háztartási) videokamera gyártása, lásd: 264001
- a lézerrel működő komplett berendezés gyártása, lásd: a géptípus gyártása 
szakágazatánál (pl. orvosi lézeres berendezés, lásd: 266001)
- a fénymásológép gyártása, lásd: 282301
- a szemészeti termékek gyártása, lásd: 325001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a dekorációs festés különféle (alapanyagú) termékekre, lásd: 329916
- a  dekorációs belső falfestés, lásd: 741004

Ebbe a tételbe tartozik az optikai készülékek és lencsék pl. binokuláris távcső, mikroszkóp 
(kivéve elektron-, protonmikroszkóp), távcső (teleszkóp), prizma és különféle lencsék 
(kivéve a szemészeti); réteggel bevont vagy csiszolt lencse (kivéve a szemészeti); a 
lencsék összeszerelése (kivéve szemészeti) és fényképészeti berendezés pl. 
fényképezőgép (kamera) és fénymérő gyártása.
Ebbe a tételbe tartozik:
- az optikai tükör gyártása
- a fegyvertávcső gyártása
- az optikai helymeghatározó berendezés gyártása
- az optikai nagyítókészülék gyártása
- a precíziós gépbeállítás optikai elven működő eszközeinek gyártása
- az optikai alak- és méretellenőrző (komparátor) készülék gyártása
- a fényképezőgép (optikai és digitális kamera) gyártása
- a mozgókép-vetítőgép és lapvetítő gyártása
- az óriás kivetítők gyártása
- az optikai mérő- és ellenőrző berendezés és eszköz gyártása (pl. tűzjelző berendezés, 
fényképészeti fénymérő, távolságkereső)
- a lencsék, optikai mikroszkóp, binokuláris távcső és távcső (teleszkóp) gyártása
- a lézerberendezés gyártása
- a fényképészeti villanófény és villanófény berendezés

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a számítógép-projektor gyártása, lásd: 262001
- a termelési folyamatban alkalmazott (ipari) tévékamera és videokamera gyártása, 
lásd: 263002
- a közhasználatú (háztartási) videokamera gyártása, lásd: 264001
- a lézerrel működő komplett berendezés gyártása, lásd: a géptípus gyártása 
szakágazatánál (pl. orvosi lézeres berendezés, lásd: 266001)
- a fénymásológép gyártása, lásd: 282301
- a szemészeti termékek gyártása, lásd: 325001
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Vasúti, kötöttpályás jármű javítása

Egyéb gumitermék javítása (kivéve: gumiabroncs)

Technológiai csővezetékrendszer kiépítése és üzembe helyezése

331701

331905

332044

351402

352302

Vasúti, kötöttpályás jármű javítása

Egyéb gumitermék javítása (kivéve: gumiabroncs)

Törölt tétel

Villamosenergia ügynöki kiskereskedelme

Gáz ügynöki kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a vontató (mozdony) és vontatott vasúti kocsik javítása és karbantartása (kivéve a 
gyári nagy- (generál) javítást vagy gyári átalakítást)

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéb gumitermék javítása (kivéve: gumiabroncs)
- a 2219 szakágazat termékeinek, mint pl. a keménygumitól különböző egyéb 
vulkanizált kaucsukból készült tömlő és cső, szállítószalag és hajtószíj, hálózati 
kiegyenlítő (kompenzátor), gumi-fém összekötők javítása, karbantartása
- a gumicsizma javítása

Ebbe a tételbe tartozik:
- az előrefizetős árammérő kártya feltöltése

Ebbe a tételbe tartozik:
- az előrefizetős gázmérő kártya feltöltése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mozdony és vasúti kocsi építése és átalakítása, lásd: 302001
- a vasúti szállítóeszköz motorjainak javítása és karbantartása, lásd: 331220
- a villamos motorok, generátorok és transzformátorok javítása, karbantartása, lásd: 
331402, 331403
- a vasúti közlekedés elektronikus ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezéseinek javítása
és karbantartása, lásd: 432105

Nem ebbe a tételbe tartozik:
 - a gumiabroncs újrafutózása és felújítása, lásd: 221102
- a gumiabroncsok és belső tömlők javítása, centírozása, lásd: 452002

Ebbe a tételbe tartozik:
- a 30 ágazatba tartozó egyéb jármű javítása, karbantartása, kivéve a motorkerékpár 
és kerékpár
Ebbe a tételbe tartozik:
- a vontató (mozdony) és vontatott vasúti kocsik javítása és karbantartása (kivéve a 
gyári nagy- (generál) javítást vagy gyári átalakítást)

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéb gumitermék javítása (kivéve: gumiabroncs)
- a 2219 szakágazat termékeinek, mint pl. a keménygumitól különböző egyéb 
vulkanizált kaucsukból készült tömlő és cső, szállítószalag és hajtószíj, hálózati 
kiegyenlítő (kompenzátor), gumi-fém összekötők javítása, karbantartása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a technológiai csővezetékrendszer kiépítése és üzembe helyezése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mozdony és vasúti kocsi építése és átalakítása, lásd: 302001
- a vasúti szállítóeszköz motorjainak javítása és karbantartása, lásd: 331220
- a villamos motorok, generátorok és transzformátorok javítása, karbantartása, lásd: 
331402, 331403
- a vasúti közlekedés elektronikus ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezéseinek 
javítása és karbantartása, lásd: 432105

Nem ebbe a tételbe tartozik:
 - a gumiabroncs újrafutózása és felújítása, lásd: 221102
- a gumiabroncsok és belső tömlők javítása, centírozása, lásd: 452002
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Épületszerkezet felújítás412001 Épületszerkezet felújítás
Ebbe a tételbe tartozik:
- a bármilyen típusú lakóépület szerkezetének felújítása, átépítése, bővítése:
     - családi ház
     - többlakásos épület, beleértve a magasépületeket
     - a közösségi lakóépület (pl. nyugdíjas otthon, munkásszálló, hajléktalan szálló, 
diákotthon, kollégium stb.)
- a bármilyen típusú nem lakóépület szerkezet felújítása, mint:
     - ipari termelés céljára használt fedett épület (pl. gyár, műhely, szerelőüzem stb.)
     - mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület (pl. tehén- és lóistálló, 
magtár stb.)
     - hivatali és adminisztratív célra használt épület (pl. irodaépület, bank, konferencia
központ stb.)
     - nagy- és kiskereskedelmi épület (pl. bevásárlóközpont, áruház stb.)
     - közlekedési és hírközlési épület (pl. garázsépület, fedett gépjárműparkoló, 
benzinkút stb.)
     - tároló, siló, raktár
     - szórakoztatási épület (pl. filmszínház, színház, hangversenyterem, táncterem, 
éjszakai szórakozóhely stb.)
     - szálloda és szálló jellegű épület (pl. motel, fogadó, étterem stb.)
     - oktatási célú épület (pl. iskola, főiskola, egyetem, könyvtár, levéltár és múzeum 
stb.)
     - egészségügyi, intézményi gondozási célú épület (pl. kórház, szanatórium, 
szülőotthon stb.)
     - vallási célú épület (pl. templom, kápolna stb.)
    -  beltéri sport céljára használt épület (pl. kosárlabda- és fedett teniszpálya, 
uszoda, tornaterem, korcsolya- és jégkorongpálya stb.), amely alkalmas a nézők 
befogadására (állóhelyek, tribünök stb.) és a résztvevők kiszolgálására is 
(zuhanyzók, öltőző helyiségek stb.)
    - m.n.s. nem lakóépület (pl. börtönépület, javítóintézet stb.)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az építészmérnöki és mérnöki tevékenység, lásd: 711 alágazat
- a beruházás lebonyolítói tevékenység, lásd: 711206

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bármilyen típusú lakóépület szerkezetének felújítása, átépítése, bővítése:
     - családi ház, többlakásos épület, beleértve a magasépületeket
- a bármilyen típusú nem lakóépület szerkezet felújítása, mint:
     - raktár és ipari épület (pl. feldolgozóipar), könnyűszerkezetes ipari épület, 
mezőgazdasági épület
     - üzleti és adminisztratív célra használt épület, pl. irodaépület, banképület, 
konferencia-központ, garázsépület, benzinkút, járműjavító, bevásárlóközpont, légi, 
vasúti vagy közúti közlekedési terminál
     - szórakoztatási célú épület (filmszínház, színház, hangversenyterem, táncterem 
és  éjszakai szórakozóhely)
     - szálloda, motel, vendéglő, fogadó, étterem és hasonló épület
     - oktatási célú épület (iskola, főiskola, egyetem, könyvtár, levéltár és múzeum)
     - egészségügyi célú épület (kórház, szanatórium)
     - fedett sport- és üdülési célú létesítmény (jégpálya, tornaterem, fedett 
teniszpálya, általános célú sportcsarnok, csónakház, ökölvívócsarnok, stb.)
    - m.n.s. nem lakóépület, pl. vallásos tevékenységre használt épület, börtönépület

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ingatlan adásvétele, lásd: 681001, 681002
- az ingatlan közvetítése, lásd: 683101, 683103
- az építészmérnöki és mérnöki tevékenység, lásd: 711 alágazat
- a beruházás lebonyolítói tevékenység, lásd: 711206
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Lakó- és nem lakóépület kivitelezése412002 Lakó- és nem lakóépület kivitelezése
Ebbe a tételbe tartozik:
- a bármilyen típusú épület építése:
     - családi ház
     - többlakásos épület, beleértve a magasépületeket
     - a közösségi lakóépület (pl. nyugdíjas otthon, munkásszálló, hajléktalan szálló, 
diákotthon, kollégium stb.)
- a bármilyen típusú nem lakóépület szerkezet építése, mint:
     - ipari termelés céljára használt fedett épület (pl. gyár, műhely, szerelőüzem stb.)
     - mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület (pl. tehén- és lóistálló, 
magtár stb.)
     - hivatali és adminisztratív célra használt épület (pl. irodaépület, bank, konferencia
központ stb.)
     - nagy- és kiskereskedelmi épület (pl. bevásárlóközpont, áruház stb.)
     - közlekedési és hírközlési épület (pl. garázsépület, fedett gépjárműparkoló, 
benzinkút stb.)
     - tároló, siló, raktár
     - szórakoztatási épület (pl. filmszínház, színház, hangversenyterem, táncterem, 
éjszakai szórakozóhely stb.)
     - szálloda és szálló jellegű épület (pl. motel, fogadó, étterem stb.)
     - oktatási célú épület (pl. iskola, főiskola, egyetem, könyvtár, levéltár és múzeum 
stb.)
     - egészségügyi, intézményi gondozási célú épület (pl. kórház, szanatórium, 
szülőotthon stb.)
     - vallási célú épület (pl. templom, kápolna stb.)
     - beltéri sport céljára használt épület (pl. kosárlabda- és fedett teniszpálya, 
uszoda, tornaterem, korcsolya- és jégkorongpálya stb.), amely alkalmas a nézők 
befogadására (állóhelyek, tribünök stb.) és a résztvevők kiszolgálására is 
(zuhanyzók, öltőző helyiségek stb.)
    - m.n.s. nem lakóépület (pl. börtönépület, javítóintézet stb.)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadtéri sport céljára használt létesítmény építése, lásd: 429904
- a beton és acél keretszerkezetek építése épületekhez, lásd: 4399 szakágazat
- az építészmérnöki és mérnöki tevékenység, lásd: 711 alágazat
- a beruházás lebonyolítói tevékenység, lásd: 711206

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bármilyen típusú épület építése:
      - családi ház
      - többlakásos épület, beleértve a magasépületeket
- a bármilyen típusú nem lakóépület építése, mint:
      - raktár és ipari épület (pl. feldolgozóipar), könnyűszerkezetes ipari épület, 
mezőgazdasági épület építése
      - üzleti és adminisztratív célra használt épület építése, pl. irodaépület, banképület,
konferencia-központ, garázsépület, benzinkút, járműjavító, bevásárlóközpont, légi, 
vasúti vagy közúti közlekedési terminál
      - szórakoztatási célú épület (filmszínház, színház, hangversenyterem, táncterem 
és  éjszakai szórakozóhely)
      - szálloda, motel, vendéglő, fogadó, étterem és hasonló épület építése
      - oktatási célú épület (iskola, főiskola, egyetem, könyvtár, levéltár és múzeum) 
építése
      - egészségügyi célú épület (kórház, szanatórium) építése
      - fedett sport- és üdülési célú létesítmény építése (jégpálya, tornaterem, fedett 
teniszpálya, általános célú sportcsarnok, csónakház, ökölvívócsarnok, stb.)
      - m.n.s. nem lakóépület építése, pl. vallásos tevékenységre használt épület, 
börtönépület

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az épület beton- és acélszerkezetének speciális munkái, lásd: 4399 szakágazat
- az ingatlan adásvétele, lásd: 681001, 681002
- az ingatlan közvetítése, lásd: 683101, 683103
- az építészmérnöki és mérnöki tevékenység, lásd: 711 alágazat
- a beruházás lebonyolítói tevékenység, lásd: 711206
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Előre gyártott (nem saját gyártású) épület helyszíni összeszerelése, felállítása 
kulcsra kész állapotban

Sportpályák építése

Gázvezeték szerelés

412003

429904

432201

432209

Előre gyártott (nem saját gyártású) épület helyszíni összeszerelése, felállítása 
kulcsra kész állapotban

Sportpályák építése

Gázvezeték szerelés

Gázszállító rendszerek szerelése

Ebbe a tételbe tartozik:
- az előre gyártott (nem saját gyártású) épület helyszíni összeszerelése kulcsrakész 
állapotig nem a gyártó kivitelezésében; az épület rendeltetésének megfelelően 
használható; épületgépészeti elemekkel/rendszerekkel felszerelt

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadtéri sport (pl. labdarúgás, baseball, rögbi, atlétika, autó-, kerékpár- és 
lóverseny) céljára használt létesítmények szerkezeti és pályaépítési munkái
- a rekreációs célú létesítmények, pl. golfpálya, strand, hegyi menedékház, 
parkterület és üdülőpark létesítményeinek építési munkái

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gázvezeték szerelése épületen és egyéb építményen, beleértve a bővítési, 
átalakítási, karbantartási és javítási munkákat

Ebbe a tételbe tartozik:
- a különböző gázszállító rendszerek szerelése (pl. kórházak oxigénszállítása) és 
összekötése az egyéb gázzal működő berendezésekkel

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban, 
lásd: 412005
- a saját gyártású műanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész 
állapotban, lásd: 412006
- a saját gyártású fém épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban, 
lásd: 412007
- az építmény acélszerkezetének összeszerelése, lásd: 439915
- az előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása, lásd: 439916

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ipari gépek, berendezések üzembe helyezése, lásd: 3320 szakágazat
- a beltéri sport céljára használt épület építése, lásd: 412002
- a beruházás lebonyolítói tevékenység, lásd: 711206

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a helyiségfűtő berendezés felszerelése, lásd: 432208
- a szellőző és légkondicionáló berendezés felszerelése, lásd: 432204
- a különböző gázszállító rendszerek szerelése (pl. kórházak oxigénszállítása) és 
összekötése az egyéb gázzal működő berendezésekkel, lásd: 432209

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gázvezeték szerelés, lásd: 432201

Ebbe a tételbe tartozik:
- a feldolgozóipari tevékenység (nem saját gyártású) termékének helyszíni 
összeszerelése kulcsrakész állapotig nem a gyártó kivitelezésében; az épület 
rendeltetésének megfelelően használható, az épületgépészeti 
elemekkel/rendszerekkel felszerlet

Ebbe a tételbe tartozik:
- az általában szabadban űzött sportágak, pl. labdarúgás, baseball, rögbi, atlétika, 
autó és kerékpárverseny, lóverseny pályák szerkezetének és versenypályának 
építési munkái
- a rekreációs célú létesítmények, pl. golfpálya, strand, hegyi menedékház, 
parkterület és üdülőpark létesítményeinek építési munkái

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gázvezeték szerelése épületen és egyéb építményen, beleértve a bővítési, 
átalakítási, karbantartási és javítási munkákat
- a különböző gázszállító rendszerek szerelése (pl. kórházak oxigénszállítása) és 
összekötése az egyéb gázzal működő berendezésekkel

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban, 
lásd: 412005
- a saját gyártású műanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész 
állapotban, lásd: 412006
- a saját gyártású fém épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban, 
lásd: 412007
- az építmény acélszerkezetének összeszerelése, lásd: 439915
- az előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása, lásd: 439916

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ipari gépek, berendezések üzembe helyezése, lásd: 3320 szakágazat
- a fedett sportlétesítmények és lelátók építése, lásd: 412002
- a beruházás lebonyolítói tevékenység, lásd: 711206

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a helyiségfűtő berendezés felszerelése, lásd: 432208
- a szellőző és légkondicionáló berendezés felszerelése, lásd: 432204
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Épületszobrászat, kőfaragás (helyszínen)

Személygépkocsi általános karbantartás, -javítás

Gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítás

439913

452001

452003

Épületszobrászat, kőfaragás (helyszínen)

Személygépkocsi általános karbantartás, -javítás

Gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az épületszobrászat, kőfaragás (helyszínen)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a személygépjárművek javítása és karbantartása:
     - mechanikai javítás
     - elektronikus befecskendező rendszer (injektor) javítása
     - általános szervíz
- az alkatrészek és tartozékok felszerelése (nem az autógyártás részeként, 
folyamatában)
- a veterán autó restaurálása
- a személygépjármű diagnosztika (laptoppal és műszerrel) helyszíni kiszállással
- a gépjárműülés újrakárpitozása, javítása
- a személygépkocsi hűtő javítása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a karosszériajavítás
- a gépkocsi karosszériájának bevonása felverődéstől és karcoktól védő réteggel
- a szélvédő, autóablak, -ajtó, -zár javítása
- a festés, szórásos lakkozás
- a korrózióvédelem
- a veterán autó karosszériájának restaurálása
- a személygépkocsi és egyéb gépjármű klímaberendezésének javítása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az épületszobrászat, kőfaragás (műhelyben), lásd: 237001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gumiabroncs, -tömlő javítása, centírozása, lásd: 452002
- a gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítása, lásd: 452003
- a személygépkocsi klímaberendezésének javítása, lásd: 452003
- az egyéb gépjármű javítása és karbantartása, lásd: 452004
- a gépjármű elektromos rendszerének javítása, lásd: 452005
- a gépjármű részegység és alkatrész javítása, lásd: 452008
- a motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása, lásd: 4540 szakágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gépjárműülés újrakárpitozása, javítása, lásd: 452001
- a személygépkocsi hűtő javítása, lásd: 452001
- a gépjármű részegység és alkatrész javítása, lásd: 452008

Ebbe a tételbe tartozik:
- az épületszobrászat, kőfaragás (helyszínen)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a személygépjárművek javítása és karbantartása:
     - mechanikai javítás
     - elektronikus befecskendező rendszer (injektor) javítása
     - általános szervíz
- az alkatrészek és tartozékok felszerelése (nem az autógyártás részeként, 
folyamatában)
- a veterán autó restaurálása
- a gépjárművek javítása a megrendelőnél, a helyszínen végezve
- a mobil gépjárművel (diagnosztika laptoppal és műszerrel felszerelve) történő 
személygépkocsi javítás
- a gépjárműülés újrakárpitozása, javítása
- a személygépkocsi hűtő és klíma javítása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a karosszériajavítás
- a gépkocsi karosszériájának bevonása felverődéstől és karcoktól védő réteggel
- a szélvédő, autóablak, -ajtó, -zár javítása
- a festés, szórásos lakkozás
- a korrózióvédelem
- a veterán autó karosszériájának restaurálása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az épületszobrászat, kőfaragás (műhelyben), lásd: 237002

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gumiabroncs, -tömlő javítása, centírozása, lásd: 452002
- a gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítása, lásd: 452003
- az egyéb gépjármű javítása és karbantartása, lásd: 452004
- a gépjármű elektromos rendszerének javítása, lásd: 452005
- a gépjármű részegység és alkatrész javítása, lásd: 452008
- a motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása, lásd: 4540 szakágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gépjárműülés újrakárpitozása, javítása, lásd: 452001
- a személygépkocsi hűtő és klíma javítása, lásd: 452001
- a gépjármű részegység és alkatrész javítása, lásd: 452008
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Egyéb gépjármű javítása és karbantartása

Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme

452004

4612

461201

4643

Egyéb gépjármű javítása és karbantartása

Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki 
nagykereskedelme
Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki 
nagykereskedelme

Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéb gépjárművek (tehergépjármű, autóbusz, lakókocsi, lakóautó, quad, atv, 
versenyautó) javítása és karbantartása:
     - mechanikai javítás
     - elektronikus befecskendező rendszer (injektor) javítása
     - általános szerviz
- az alkatrészek és tartozékok felszerelése (nem az autógyártás részeként, 
folyamatában)
- az egyéb gépjármű diagnosztika (laptoppal és műszerrel) helyszíni kiszállással

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szilárd, folyékony, gáznemű tüzelő-, fűtő- és üzemanyagok ügynöki nagykereskedelme
- az ércek, fémek ügynöki nagykereskedelme
- a vegyipari alapanyagok (pl., műanyag-alapanyag, ipari alkohol, adalék anyag) ügynöki 
nagykereskedelme
- a műtrágyák, agrokémiai termékek ügynöki nagykereskedelme
- a tűzifa ügynöki nagykeresdelme

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a személygépkocsi általános karbantartás, -javítás, lásd: 452001
- a gumiabroncs, -tömlő javítás, centrírozás, lásd: 452002
- a gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítás, lásd: 452003
- az egyéb gépjármű klímaberendezésének javítása, lásd: 452003
- a gépjármű elektromos rendszerének javítása, lásd: 452005
- a gépjármű részegység és alkatrész javítása, lásd: 452008

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nagykereskedelem saját néven, saját számlára (lásd lábjegyzet), lásd: 462-469 
alágazat
- a nem bolti bizományos, ügynöki kiskereskedelem, lásd: 479904

Lábjegyzet: nem ügynöki kereskedelem, azaz nem más vállalkozás megbízásából végzett
kereskedelem, hanem saját nevében, saját számlára végzett kereskedelem

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéb gépjárművek (tehergépjármű, autóbusz, lakókocsi, lakóautó, quad, atv, 
versenyautó) javítása és karbantartása:
     - mechanikai javítás
     - elektronikus befecskendező rendszer (injektor) javítása
     - általános szerviz
- az alkatrészek és tartozékok felszerelése (nem az autógyártás részeként, 
folyamatában)
- az egyéb járművek mobil gépjárművel történő javítása (mozgó járműjavítás)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szilárd, folyékony, gáznemű tüzelő-, fűtő- és üzemanyagok ügynöki nagykereskedelme
- az ércek, fémek ügynöki nagykereskedelme
- a vegyipari alapanyagok (pl., műanyag-alapanyag, ipari alkohol, adalék anyag) ügynöki 
nagykereskedelme
- a műtrágyák, agrokémiai termékek ügynöki nagykereskedelme
- a tűzifa ügynöki nagykeresdelme

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a személygépkocsi általános karbantartás, -javítás, lásd: 452001
- a gumiabroncs, -tömlő javítás, centrírozás, lásd: 452002
- a gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítás, lásd: 452003
- a gépjármű elektromos rendszerének javítása, lásd: 452005
- a gépjármű részegység és alkatrész javítása, lásd: 452008

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nagykereskedelem saját néven, saját számlára (lásd lábjegyzet), lásd: 462-469 
alágazat
- a nem bolti bizományos, ügynöki kiskereskedelem, lásd: 479904

Lábjegyzet: nem ügynöki kereskedelem, azaz nem más vállalkozás megbízásából végzett
kereskedelem, hanem saját nevében, saját számlára végzett kereskedelem
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Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

Elektromos háztartási cikk külkereskedelme

Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme m.n.s.

464301

464302

467401

Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

Elektromos háztartási cikk külkereskedelme

Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- az elektromos háztartási gépek, készülékek (pl. hűtőgép, fagyasztó, mosogatógép, 
mosó- és szárítógép, főzőkészülék, vízmelegítő, mikrohullámú sütő, grillező, 
háztartási varró- és kötőgép, háztartási ventilátor, szagelszívó) nagykereskedelme
- a rádió-, televízió-, video-, DVD-készülékek, autórádió nagykereskedelme
- a foto- és optikai cikkek nagykereskedelme
- az elektromos fűtőkészülék nagykereskedelme
- a felvételes hang- és videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme
- a háztartási ivóvíz szűrőberendezés (elektromos) nagykereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- az elektromos háztartási gépek, készülékek (pl. hűtőgép, fagyasztó, mosogatógép, 
mosó- és szárítógép, főzőkészülék, vízmelegítő, mikrohullámú sütő, grillező, 
háztartási varró- és kötőgép, háztartási ventilátor, szagelszívó) külkereskedelme
- a rádió-, televízió-, video-, DVD-készülékek, autórádió külkereskedelme
- a foto- és optikai cikkek külkereskedelme
- az elektromos fűtőkészülék külkereskedelme
- a felvételes hang- és videokazetták, CD-k, DVD-k külkereskedelme
- a háztartási ivóvíz szűrőberendezés (elektromos) külkereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a vas- és fémáru (pl. zár, lakat, vasalás, fémveret, huzal, drót, kábel, fémrács, 
sodronyfonat, szegáru, csavaráru, rugó, lánc) nagykereskedelme
- a szerelvények és tartozékok nagykereskedelme
- a vízmelegítő (bojler) nagykereskedelme
- a vízvezeték, fűtési berendezés és szerelési kellékeinek nagykereskedelme (pl. 
radiátor)
- a szaniteráru szerelési kellékeinek nagykereskedelme:
     - cső, szerelvény, csap, T-elem, csatlakozó, gumitömlő stb.
- a kéziszerszámok (pl. kalapács, fűrész, csavarhúzó) és egyéb kéziszerszámok 
nagykereskedelme
- az ablakra, falra szerelhető légkondicionáló (klíma) berendezés nagykereskedelme

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a háztartási ivóvíz szűrőberendezés (nem elektromos) nagykereskedelme, lásd: 
464902
- a műsor nélküli hang- és videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme, lásd: 
465201
- az ipari varró- és kötőgépek nagykereskedelme, lásd: 466401
- az ablakra, falra szerelhető légkondicionáló berendezés nagykereskedelme, lásd: 
467401

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a háztartási ivóvíz szűrőberendezés (nem elektromos) külkereskedelme, lásd: 
464903
- a műsor nélküli hang- és videokazetták, CD-k, DVD-k külkereskedelme, lásd: 
465202
- az ipari varró- és kötőgépek külkereskedelme, lásd: 466402
- az ablakra, falra szerelhető légkondicionáló berendezés külkereskedelme, lásd: 
467402

Ebbe a tételbe tartozik:
- az elektromos háztartási gépek, készülékek (pl. hűtőgép, fagyasztó, mosogatógép, 
mosó- és szárítógép, fűtő- és főzőkészülék, vízmelegítő, mikrohullámú sütő, grillező, 
háztartási varró- és kötőgép) nagykereskedelme
- a rádió-, televízió-, video-, DVD-készülékek, autórádió nagykereskedelme
- a foto- és optikai cikkek nagykereskedelme
- az elektromos fűtőkészülék nagykereskedelme
- a felvételes hang- és videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme
- a háztartási ivóvíz szűrőberendezés (elektromos) nagykereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- az elektromos háztartási gépek, készülékek (pl. hűtőgép, fagyasztó, mosogatógép, 
mosó- és szárítógép, fűtő- és főzőkészülék, vízmelegítő, mikrohullámú sütő, grillező, 
háztartási varró- és kötőgép) külkereskedelme
- a rádió-, televízió-, video-, DVD-készülékek, autórádió külkereskedelme
- a foto- és optikai cikkek külkereskedelme
- az elektromos fűtőkészülék külkereskedelme
- a felvételes hang- és videokazetták, CD-k, DVD-k külkereskedelme
- a háztartási ivóvíz szűrőberendezés (elektromos) külkereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a vas- és fémáru (pl. zár, lakat, vasalás, fémveret, huzal, drót, kábel, fémrács, 
sodronyfonat, szegáru, csavaráru, rugó, lánc) nagykereskedelme
- a szerelvények és tartozékok nagykereskedelme
- a vízmelegítő (bojler) nagykereskedelme
- a vízvezeték, fűtési berendezés és szerelési kellékeinek nagykereskedelme (pl. 
radiátor)
- a szaniteráru szerelési kellékeinek nagykereskedelme:
     - cső, szerelvény, csap, T-elem, csatlakozó, gumitömlő stb.
- a kéziszerszámok (pl. kalapács, fűrész, csavarhúzó) és egyéb kéziszerszámok 
nagykereskedelme

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a háztartási ivóvíz szűrőberendezés (nem elektromos) nagykereskedelme, lásd: 
464902
- a műsor nélküli hang- és videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme, lásd: 
465201
- az ipari varró- és kötőgépek nagykereskedelme, lásd: 466401

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a háztartási ivóvíz szűrőberendezés (nem elektromos) külkereskedelme, lásd: 
464903
- a műsor nélküli hang- és videokazetták, CD-k, DVD-k külkereskedelme, lásd: 
465202
- az ipari varró- és kötőgépek külkereskedelme, lásd: 466402
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Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés külkereskedelme

Hús-, húsáru kiskereskedelme
Egyéb húsáru-kiskereskedelem

Szőlőbor kiskereskedelme

Méteráru-kiskereskedelem

Rövidáru-, fonal-kiskereskedelem

Építőanyag és szaniteráru kiskereskedelem

467402

4722
472201

472502

475102

475103

475203

Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés külkereskedelme

Hús-, húskészítmény kiskereskedelme
Hús-, húskészítmény kiskereskedelme m.n.s.

Szőlőbor kiskereskedelme

Méteráru-kiskereskedelem

Rövidáru-, fonal-kiskereskedelem

Építőanyag és szaniteráru kiskereskedelem

Ebbe a tételbe tartozik:
- a vas- és fémáru (pl. zár, lakat, vasalás, fémveret, huzal, drót, kábel, fémrács, 
sodronyfonat, szegáru, csavaráru, rugó, lánc) külkereskedelme
- a szerelvények és tartozékok külkereskedelme
- a vízmelegítő (bojler) külkereskedelme
- a vízvezeték, fűtési berendezés és szerelési kellékeinek külkereskedelme (pl. 
radiátor)
- a szaniteráru szerelési kellékeinek külkereskedelme:
     - cső, szerelvény, csap, T-elem, csatlakozó, gumitömlő stb.
- a kéziszerszámok (pl. kalapács, fűrész, csavarhúzó) és egyéb kéziszerszámok 
külkereskedelme
- az ablakra, falra szerelhető légkondicionáló (klíma) berendezés külkereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a friss, hűtött, fagyasztott, szárított, füstölt és egyéb módon tartósított egyéb nyershús és 
belsőség szakosodott bolti kiskereskedelme
- a húsból és belsőségből készült húskészítmény (pl. felvágott, húskonzerv) 
kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tarozik:
- a szőlőből készített termékek (pl. must, bor, pezsgő, likőrbor, habzóbor, gyöngyözőbor) 
kizárólagos kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szövet, ruházati méteráru szakosodott bolti kiskereskedelme
- a takarók, kárpitok alapanyagainak szakosodott kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a rövidáru (pl. tű, varrófonal stb.) szakosodott bolti kiskereskedelme
- a szőnyegek alapanyagainak szakosodott bolti kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a síküveg (pl. úsztatott üveg, hajlított, megmunkált üveg, biztonsági üveg, szigetelő 
üveg, üvegtükör) szakosodott bolti kiskereskedelme
- az építőanyag (pl. tégla, betonvas, faáru, nyílászáró, vízvezeték- és fűtési 
berendezés és felszerelés) szakosodott bolti kiskereskedelme
- a szanitertermékek (pl. fürdőkád, zuhanyzótálca, mosdókagyló, mosogató) 
szakosodott bolti kiskereskedelme
- az üveg, tükör méretre szabása
- a víztisztító berendezés kiskereskedelme
- az ablakra, falra szerelhető légkondicionáló (klíma) berendezés kiskereskedelme

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nem saját termelésű alapanyagból készített szőlőbor termelői borkimérése, lásd: 
110201
- a saját termelésű alapanyagból készített szőlőbor termelői borkimérése, lásd: 
110203

Ebbe a tételbe tartozik:
- a vas- és fémáru (pl. zár, lakat, vasalás, fémveret, huzal, drót, kábel, fémrács, 
sodronyfonat, szegáru, csavaráru, rugó, lánc) külkereskedelme
- a szerelvények és tartozékok külkereskedelme
- a vízmelegítő (bojler) külkereskedelme
- a vízvezeték, fűtési berendezés és szerelési kellékeinek külkereskedelme (pl. 
radiátor)
- a szaniteráru szerelési kellékeinek külkereskedelme:
     - cső, szerelvény, csap, T-elem, csatlakozó, gumitömlő stb.
- a kéziszerszámok (pl. kalapács, fűrész, csavarhúzó) és egyéb kéziszerszámok 
külkereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a friss, hűtött, fagyasztott, szárított, füstölt és egyéb módon tartósított egyéb nyershús és 
belsőség szakosodott bolti kiskereskedelme
- a húsból és belsőségből készült húskészítmény (pl. felvágott, húskonzerv) 
kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tarozik:
- a szőlőből készített termékek (pl. must, bor, pezsgő, likőrbor, habzóbor, gyöngyözőbor) 
kizárólagos kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szövet, ruházati méteráru szakosodott bolti kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a rövidáru (pl. tű, varrófonal stb.) szakosodott bolti kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a síküveg (pl. úsztatott üveg, hajlított, megmunkált üveg, biztonsági üveg, szigetelő 
üveg, üvegtükör) szakosodott bolti kiskereskedelme
- az építőanyag (pl. tégla, betonvas, faáru, nyílászáró, vízvezeték- és fűtési 
berendezés és felszerelés) szakosodott bolti kiskereskedelme
- a szanitertermékek (pl. fürdőkád, zuhanyzótálca, mosdókagyló, mosogató) 
szakosodott bolti kiskereskedelme
- az üveg, tükör méretre szabása
- a víztisztító berendezés kiskereskedelme

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nem saját termelésű alapanyagból készített szőlőbor termelői borkimérése, 
kóstoltatása és értékesítése fesztiválon, lásd: 110201
- a saját termelésű alapanyagból készített szőlőbor termelői borkimérése, 
kóstoltatása és értékesítése fesztiválon, lásd: 110203
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Autómentés (rakfelület nélküli járművel vagy vontatással)

Borozó (nem melegkonyhás)

522104

563004

563007

Autómentés (rakfelület nélküli járművel vagy vontatással)

Borozó (nem melegkonyhás)

Egyéb italszolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az üzemképtelen, elakadt gépjárművek műszaki mentése (pl. speciális, lánctalpas 
vontatóval végzett műszaki mentés)
- a gépjárművek vontatása egyéb okból, pl. parkolási szabálysértés
- az út menti segélyszolgálat

Ebbe a tételbe tartozik:
- a különböző szeszes és szeszmentes italok kiszolgálása palackozva és kimérve, étel 
felszolgálása nélkül; a nem a helyszínen készített egyszerű étel (kelt és zsíros tésztából 
készített finompékáru, pogácsa, szendvics stb.) is értékesíthető (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet, hatályon kívül helyezte: 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet

Ebbe a tételbe tartozik
- az üzleten kívüli italszolgáltatás, pl. koktél pulton "Mojito lemon" koktélok készítése
strandon, bevásárló központban
- a termelői bor kimérése helyben fogyasztásra, kóstoltatása fesztiválon
- a pálinka kimérése helyben fogyasztásra, kóstoltatása fesztiválon

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a személygépjármű és egyéb gépjármű diagnosztika (laptoppal és műszerrel) 
helyszíni kiszállással, lásd: 452001, 452004
- az autómentés rakfelülettel rendelkező járművel, lásd: 494104

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nem saját termelésű alapanyagból készített szőlőbor termelői borkimérése, lásd: 
110201
- a saját termelésű alapanyagból készített szőlőbor termelői borkimérése, lásd: 
110203
- az előre csomagolt/elkészített italok viszonteladása, lásd: 47 ágazat
- az italok kiskereskedelmi értékesítése automatán keresztül, lásd: 479903
- az ételkészítés és ehhez kapcsolódó italszolgáltatás, lásd: 5610 szakágazat
- a termelői bor kimérése helyben fogyasztásra, kóstoltatása fesztiválon, lásd: 
563007
- a diszkó és táncterem működtetése italszolgáltatás nélkül, lásd: 932904

Ebbe a tételbe tartozik:
- az üzemképtelen, elakadt gépjárművek műszaki mentése (pl. speciális, lánctalpas 
vontatóval végzett műszaki mentés)
- a gépjárművek vontatása egyéb okból, pl. parkolási szabálysértés
- az út menti segélyszolgálat

Ebbe a tételbe tartozik:
- a különböző szeszes és szeszmentes italok kiszolgálása palackozva és kimérve, étel 
felszolgálása nélkül; a nem a helyszínen készített egyszerű étel (kelt és zsíros tésztából 
készített finompékáru, pogácsa, szendvics stb.) is értékesíthető (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet, hatályon kívül helyezte: 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az autómentés rakfelülettel rendelkező járművel, lásd: 494104

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nem saját termelésű alapanyagból készített szőlőbor termelői borkimérése, 
kóstoltatása és értékesítése fesztiválon, lásd: 110201
- a saját termelésű alapanyagból készített szőlőbor termelői borkimérése, 
kóstoltatása és értékesítése fesztiválon, lásd: 110203
- az előre csomagolt/elkészített italok viszonteladása, lásd: 47 ágazat
- az italok kiskereskedelmi értékesítése automatán keresztül, lásd: 479903
- az ételkészítés és ehhez kapcsolódó italszolgáltatás, lásd: 5610 szakágazat
- a diszkó és táncterem működtetése italszolgáltatás nélkül, lásd: 932904
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Egyéb adatbázis-szolgáltatás

Igazságügyi ingatlan értékbecslés

Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés büntető ügyekben

631101

683104

691007

Egyéb adatbázis-szolgáltatás

Igazságügyi szakértés lakásügyi területen

Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés büntető ügyekben

Ebbe a tételbe tartozik:
- az on-line adat- vagy tartalomletöltési (streaming) szolgáltatás 
- az adattárolás, pl. hosztolás kezelése és adminisztrálása, adattárolás és visszaállítás 
kezelése, pl. távoli adatmentés, tárolás vagy adatok átalakítása egyik rendszerből a 
másikba (migráció)
- az adatkezelés, azaz az adatok folyamatos kezelése és adminisztrálása szervezeti 
egységként (a szolgáltatások tartalmazhatják az adatmodellezést, az adatmozgatást, az 
adatleképezést, ésszerűsítést, az adatbányászatot és a rendszerfelépítést)
- a központosított, hosztolt és felügyelt informatikai környezetből származó bérelt 
szoftveralkalmazás nyújtásával kapcsolatos szolgáltatások, mint pl.:
    - integrálás az ügyfél rendszerébe és infrastruktúrájába (ASP) (Gyakorta a tanácsadás, 
a rendszerintegrációs és beállítási szolgáltatások az alkalmazás üzemeltetésével és 
hosztolásával egy csomagot alkot)
    - ahol a bérelt alkalmazás nincs az ügyfél felhasználói igényeihez igazítva, és nincs 
integrálva egyéb alkalmazásaiba (az alkalmazást általában a weben keresztül lehet elérni,
gyakori típusai az irodai készletprogramok, alkalmazások
- az olyan weboldal-tárolási szerződéses szolgáltatás, amelybe belefoglalták a weblap 
tervezését és fejlesztését
- az olyan szerződés, amelyben belefoglalták az adatbázis tervezését és fejlesztését az 
adatállományok folyamatos kezelésével
- az egyéb felhasználói szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - lakásügyi területen
- az igazságügyi ingatlan értékbecslés

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés büntető ügyekben

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az a tevékenység, ahol a szolgáltató a számítógépet csak segédeszközként (a 
szolgáltatás teljesítéséhez) használja; ezekben az esetekben a teljesített 
szolgáltatást a szolgáltatás jellege alapján soroljuk be
- az olyan weboldal-tárolási szerződéses szolgáltatás, amelybe belefoglalták a 
weblap tervezését és fejlesztését, lásd: 631105

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés gazdasági-, munka-, polgári jogi 
ügyekben, lásd: 691006

Ebbe a tételbe tartozik:
- az on-line adat- vagy tartalomletöltési (streaming) szolgáltatás 
- az adattárolás, pl. hosztolás kezelése és adminisztrálása, adattárolás és visszaállítás 
kezelése, pl. távoli adatmentés, tárolás vagy adatok átalakítása egyik rendszerből a 
másikba (migráció)
- az adatkezelés, azaz az adatok folyamatos kezelése és adminisztrálása szervezeti 
egységként (a szolgáltatások tartalmazhatják az adatmodellezést, az adatmozgatást, az 
adatleképezést, ésszerűsítést, az adatbányászatot és a rendszerfelépítést)
- a központosított, hosztolt és felügyelt informatikai környezetből származó bérelt 
szoftveralkalmazás nyújtásával kapcsolatos szolgáltatások, mint pl.:
    - integrálás az ügyfél rendszerébe és infrastruktúrájába (ASP) (Gyakorta a tanácsadás, 
a rendszerintegrációs és beállítási szolgáltatások az alkalmazás üzemeltetésével és 
hosztolásával egy csomagot alkot)
    - ahol a bérelt alkalmazás nincs az ügyfél felhasználói igényeihez igazítva, és nincs 
integrálva egyéb alkalmazásaiba (az alkalmazást általában a weben keresztül lehet elérni,
gyakori típusai az irodai készletprogramok, alkalmazások
- az olyan weboldal-tárolási szerződéses szolgáltatás, amelybe belefoglalták a weblap 
tervezését és fejlesztését
- az olyan szerződés, amelyben belefoglalták az adatbázis tervezését és fejlesztését az 
adatállományok folyamatos kezelésével
- az egyéb felhasználói szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az igazságügyi ingatlan értékbecslés
- az igazságügyi szakértés ingatlanforgalom területen

Ebbe a tételbe tartozik:
- a permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés büntető ügyekben

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az a tevékenység, ahol a szolgáltató a számítógépet csak segédeszközként (a 
szolgáltatás teljesítéséhez) használja; ezekben az esetekben a teljesített 
szolgáltatást a szolgáltatás jellege alapján soroljuk be

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés gazdasági-, munka-, polgári jogi 
ügyekben, lásd: 691007
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Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
Építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás

Igazságügyi szakértés lakás- és építésügyi, területrendezési területen

702206

71
711
711112

711215

Közbeszerzési tanácsadás

Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás
Igazságügyi szakértés településrendezési területen

Igazságügyi szakértés építésügyi területen

Ebbe a tételbe tartozik:
- a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, kinek feladata:
        - a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatása
        - a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési 
szakértelem biztosítása
       - a járulékos közbeszerzési szolgáltatás nyújtása (közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához nyújtott támogatási tevékenység): 
                - a közbeszerzési eljárások lefolytatását, illetve keretmegállapodások 
megkötését az ajánlatkérő számára lehetővé tevő műszaki infrastruktúra 
rendelkezésre bocsátása
               - a közbeszerzési eljárások lefolytatásával vagy tervezésével kapcsolatos 
tanácsadás
               - a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása az érintett 
ajánlatkérő nevében és javára;
        
Lábjegyzet: 2015. évi CXLIII. törvény - a közbeszerzésekről 
14/2016. (V. 25.) MvM rendelet - a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenységről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - településrendezési területen

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - építésügyi területen

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az igazságügyi szakértés lakásügyi területen (igazságügyi igatlan értékbecslés), 
lásd: 683104
- az igazságügyi szakértés településrendezési területen, lásd: 711112

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a 
műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény 
elkészítője, a tényállás megállapítója, a szakkérdés eldöntője a lakás és építésügyi 
területen
- az igazságügyi szakértés magasépítőipari, építésgazdaság, épület-, műtárgy- és 
építménytervezés és kivitelezés területén
- az igazságügyi szakértés területrendezési területén
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Műszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés712001 Műszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés
Ebbe a tételbe tartozik:
- valamennyi anyag- és terméktípus fizikai, kémiai és egyéb analitikai vizsgálata, 
mint pl.:
     - akusztikai és rezgésvizsgálat
     - ásványok stb. összetételének és tisztaságának vizsgálata
     - élelmiszer-higiéniai vizsgálat, beleértve az élelmiszerekkel kapcsolatos 
állatorvosi vizsgálatot és ellenőrzést
     - anyagok fizikai és minőségi tulajdonságának, mint pl. szilárdság, vastagság, 
tartósság, radioaktivitás vizsgálata
     - minősítési és biztonsági vizsgálat
     - komplett gépek, motorkerékpárok, gépjárművek, elektromos berendezések 
teljes körű minőségi vizsgálata: stb.
     - hegesztések, illesztékek, csatlakozások radiógrafikus vizsgálata
     - hibavizsgálat
     - környezeti mutatók mérése és vizsgálata: levegő- és vízszennyezettség stb.
- a termékek - pl. fogyasztási javak, repülőgépek, nyomástartó edények, nukleáris 
üzem, berendezés stb. - tanúsítása, hitelesítése
- a gépjárművek időszakos közlekedésbiztonsági vizsgálata
- a modell-, makettkísérlet (pl. légijármű-, hajó-, duzzasztóműmakett) tesztelése
- a hitelesített mérőeszközzel végzett szén-monoxid mérés
- a pillanatnyi járműsebességet ellenőrző készülékkel sebesség mérés

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a személygépjármű és egyéb gépjármű diagnosztika (laptoppal és műszerrel) 
helyszíni kiszállással, lásd: 452001, 452004
- az állat-egészségügyi ellátással keretében végzett laboratóriumi és egyéb 
vizsgálat, tesztelés, lásd: 7500 szakágazat
- a humán-egészségügyi diagnózis felállítása, orvosi és fogászati vizsgálat, elemzés, 
lásd: 86 ágazat

Ebbe a tételbe tartozik:
- valamennyi anyag- és terméktípus fizikai, kémiai és egyéb analitikai vizsgálata, 
mint pl.:
     - akusztikai és rezgésvizsgálat
     - ásványok stb. összetételének és tisztaságának vizsgálata
     - élelmiszer-higiéniai vizsgálat, beleértve az élelmiszerekkel kapcsolatos 
állatorvosi vizsgálatot és ellenőrzést
     - anyagok fizikai és minőségi tulajdonságának, mint pl. szilárdság, vastagság, 
tartósság, radioaktivitás vizsgálata
     - minősítési és biztonsági vizsgálat
     - komplett gépek, motorkerékpárok, gépjárművek, elektromos berendezések 
teljes körű minőségi vizsgálata: stb.
     - hegesztések, illesztékek, csatlakozások radiógrafikus vizsgálata
     - hibavizsgálat
     - környezeti mutatók mérése és vizsgálata: levegő- és vízszennyezettség stb.
- a termékek - pl. fogyasztási javak, repülőgépek, nyomástartó edények, nukleáris 
üzem, berendezés stb. - tanúsítása, hitelesítése
- a gépjárművek időszakos közlekedésbiztonsági vizsgálata
- a modell-, makettkísérlet (pl. légijármű-, hajó-, duzzasztóműmakett) tesztelése
- a műszeres autódiagnosztika (helyszíni kiszállással)
- a hitelesített mérőeszközzel végzett szén-monoxid mérés
- a pillanatnyi járműsebességet ellenőrző készülékkel sebesség mérés

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az állat-egészségügyi ellátással keretében végzett laboratóriumi és egyéb 
vizsgálat, tesztelés, lásd: 7500 szakágazat
- a humán-egészségügyi diagnózis felállítása, orvosi és fogászati vizsgálat, elemzés,
lásd: 86 ágazat
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Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés

Dekorációs falfestés

731101

741004

Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés

Dekorációs falfestés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hirdetési kampány tervezése és megvalósítása:
     - hirdetések tervezése és elhelyezése újságban, folyóiratban, rádióban, televízióban, 
interneten és egyéb médiában
     - szabadtéri hirdetés tervezése és elhelyezése, így pl. hirdetőtábla, falfelület, faliújság 
és állvány, kirakatrendezés, bemutatóterem tervezése, hirdetések elhelyezése autókon, 
buszokon stb.
     - légi hirdetés
     - hirdetési anyagok és minták terjesztése vagy kézbesítése
     - standok és egyéb bemutatók, illetve hirdetési helyek készítése
- a marketingkampány szervezése és lebonyolítása, illetve a vevőkör megcélzására 
irányuló egyéb hirdetési szolgáltatás:
     - termékpromóció (termékbevezetés),
     - értékesítési helyi marketing (point-of-sale) 
     - levélben továbbított hirdetés
     - marketingtanácsadás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a dekorációs belső falfestés (pl. kórházak falainak dekorációs falfestése)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a hirdetési anyag kiadása, lásd: 581901
- a televízió- és filmreklám elkészítése, lásd: 591101
- a rádióreklám elkészítése, lásd: 592004
- a piackutatás, lásd: 732001
- a reklámok grafikai tervezése, lásd: 741001
- a reklámfotózás, lásd: 742001
- a levelezéssel kapcsolatos tevékenység (címzés, csoportosítás stb.), lásd: 821901
- a kongresszusok, konferenciák és kereskedelmi bemutatók szervezése, lásd: 8230 
szakágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az épületek homlokzati díszítő festése, lásd: 329917

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hirdetési kampány tervezése és megvalósítása:
     - hirdetések tervezése és elhelyezése újságban, folyóiratban, rádióban, televízióban, 
interneten és egyéb médiában
     - szabadtéri hirdetés tervezése és elhelyezése, így pl. hirdetőtábla, falfelület, faliújság 
és állvány, kirakatrendezés, bemutatóterem tervezése, hirdetések elhelyezése autókon, 
buszokon stb.
     - légi hirdetés
     - hirdetési anyagok és minták terjesztése vagy kézbesítése
     - standok és egyéb bemutatók, illetve hirdetési helyek készítése
- a marketingkampány szervezése és lebonyolítása, illetve a vevőkör megcélzására 
irányuló egyéb hirdetési szolgáltatás:
     - termékpromóció (termékbevezetés),
     - értékesítési helyi marketing (point-of-sale) 
     - levélben továbbított hirdetés
     - marketingtanácsadás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a dekorációs falfestés

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a hirdetési anyag kiadása, lásd: 581901
- a televízió- és filmreklám elkészítése, lásd: 591101
- a rádióreklám elkészítése, lásd: 592004
- a piackutatás, lásd: 732001
- a reklámok grafikai tervezése, lásd: 741001
- a reklámfotózás, lásd: 742001
- a levelezéssel kapcsolatos tevékenység (címzés, csoportosítás stb.), lásd: 821903
- a kongresszusok, konferenciák és kereskedelmi bemutatók szervezése, lásd: 8230 
szakágazat
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M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

Értékbecslő igazságügyi szakértés (kivéve: ingatlanbecslés, biztosításikár-
becslés)

749001

749003

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Értékbecslő igazságügyi szakértés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a számla, okmány felülvizsgálata, ellenőrzése és fuvarozási díjtételre vonatkozó 
információ szolgáltatása
- a biztonsági tanácsadás - az ügyfél igényeinek meghatározása, tanácsadás és 
javaslat készítése az ügyfélnek legjobban megfelelő biztonsági rendszer 
kialakítására vagy a létező rendszer fejlesztésére
- az építési költségvetés készítése, ellenőrzése
- a tudományos tanácsadás a matematika, statisztika stb. területén
- a műszaki, gazdasági és más szakmai kézikönyv, dokumentum megírása
- az egyéb m.n.s. tudományos és műszaki tanácsadás
- a társasjáték szabályainak megalkotása
- a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó kutatási, 
szolgáltatásfejlesztési és módszertani tevékenység
- a nyomástartó berendezés kezelése
- a levegő és ammónia kompresszor, végtartály és segédberendezéseinek kezelése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - használati cikkek és kulturális 
javak (pl. műtárgy, bútor-szőnyeg, festmény, híradástechnikai termék, ékszer) piaci 
ár-, értékbecslése

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a könyvelés, lásd: 692003
- a gép és berendezés tervezése, ipari formatervezése, lásd: 711209, 741001
- a munkavédelmi tanácsadás és az építkezések munkavédelmi felügyelete, lásd: 749012
- a munkavédelmi tervek és műszaki leírás készítése, lásd: 749012
- a hűségprogramok adminisztrációja, lásd: 829902
- a fogyasztási hitelre és adósságra vonatkozó tanácsadás, lásd: 889901

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az igazságügyi ingatlan értékbecslés, lásd: 683104
- az igazságügyi biztosítási szakértés, lásd: 749046

Ebbe a tételbe tartozik:
- a számla, okmány felülvizsgálata, ellenőrzése és fuvarozási díjtételre vonatkozó 
információ szolgáltatása
- a biztonsági tanácsadás - az ügyfél igényeinek meghatározása, tanácsadás és 
javaslat készítése az ügyfélnek legjobban megfelelő biztonsági rendszer 
kialakítására vagy a létező rendszer fejlesztésére
- az építési költségvetés készítése, ellenőrzése
- a tudományos tanácsadás a matematika, statisztika stb. területén
- a műszaki, gazdasági és más szakmai kézikönyv, dokumentum megírása
- az egyéb m.n.s. tudományos és műszaki tanácsadás
- a társasjáték szabályainak megalkotása
- a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó kutatási, 
szolgáltatásfejlesztési és módszertani tevékenység

 Ebbe a tételbe tartozik:
- az értékbecslő igazságügyi szakértő, akinek a feladata, hogy a bíróság, az 
ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság 
kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés 
eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás 
megállapítását, a szakkérdés eldöntését

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a könyvelés, lásd: 692003
- a gép és berendezés tervezése, ipari formatervezése, lásd: 711209, 741001
- a munkavédelmi tanácsadás és az építkezések munkavédelmi felügyelete, lásd: 749012
- a munkavédelmi tervek és műszaki leírás készítése, lásd: 749012
- a hűségprogramok adminisztrációja, lásd: 829902
- a fogyasztási hitelre és adósságra vonatkozó tanácsadás, lásd: 889901

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ingatlanbecslés, lásd: 683102
- a biztosításikár-szakértés, lásd: 662101
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Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási,  
postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés

Kulturális és egyéb társadalmi szakmai tervezés, szakértés

Egészségügyi tervezés, szakértés, módszertani feladatok végzése

749007

749008

749009

Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási,  
postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés

Kulturális és egyéb társadalmi szakmai tervezés, szakértés

Egészségügyi tervezés, szakértés, módszertani feladatok végzése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kereskedelemi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, 
postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés
- az ipari vagyoni értékű jogok (szabadalom, licence, márkanév, franchise stb.) 
menedzselése
- a szabadalmakkal kapcsolatos ügynöki tevékenység (szabadalmak vételének és 
eladásának intézése)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a könyvek, játékok, műalkotások, fotók stb. elhelyezése kiadóknál, producereknél
- a szerzői jogvédelemben részesülő művek menedzselése és jövedelmeztetése, 
kivéve a film és alkotói jogokat
- a műszaki, gazdasági és más szakmai könyv, kézikönyv, dokumentum stb. 
megírása a szerzői jogvédelemben részesülők kivételével
- a kulturális vagy szórakoztatási célú események programjának összeállításhoz 
nyújtott tanácsadás
- a magánszemélyek megbízásából szerződtetés közvetítése  filmes, színházi vagy 
egyéb szórakoztató produkcióban, sportban (pl. előadóművészek, amatőrök, 
sportolók részére szerep, fellépési lehetőség, sportesemény stb. felkutatása)
- a kulturális szakértői tevékenység múzeumi, könyvtári és közművelődési 
szakterületen

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egészségügyi tervezés, szakértés
- a betegjogi képviselői szolgáltatás
- a kórházhigiénikus
- a rehabilitációs orvosszakértői tevékenység

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az üzletviteli tanácsadás, lásd: 702201, 702203, 702204

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a hirdetés, reklám elhelyezése és más reklámtervezés, lásd: 731101
- a kiállítás és kereskedelmi bemutató szervezése, lásd: 823001
- a konferencia, kongresszus szervezése, lásd: 823004
- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakmai 
kiadványok elkészítését, lásd: 900302

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az élelmiszerekkel kapcsolatos állat-egészségügyi vizsgálat és ellenőrzés, lásd: 712001
- a pszichológiai tanácsadás oktatás során pl. pályaalkalmasság elbírálásával 
kapcsolatosan, lásd: 856001

Ebbe a tételbe tartozik:
- az ipari vagyoni értékű jogok (szabadalom, licence, márkanév, franchise stb.) 
menedzselése
- a szabadalmakkal kapcsolatos ügynöki tevékenység (szabadalmak vételének és 
eladásának intézése)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a könyvek, játékok, műalkotások, fotók stb. elhelyezése kiadóknál, producereknél
- a szerzői jogvédelemben részesülő művek menedzselése és jövedelmeztetése, 
kivéve a film és alkotói jogokat
- a műszaki, gazdasági és más szakmai könyv, kézikönyv, dokumentum stb. 
megírása a szerzői jogvédelemben részesülők kivételével
- a kulturális vagy szórakoztatási célú események programjának összeállításhoz 
nyújtott tanácsadás
- a magánszemélyek megbízásából szerződtetés közvetítése  filmes, színházi vagy 
egyéb szórakoztató produkcióban, sportban (pl. előadóművészek, amatőrök, 
sportolók részére szerep, fellépési lehetőség, sportesemény stb. felkutatása)

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egészségügyi tervezés, szakértés
- a betegjogi képviselői szolgáltatás
- a kórházhigiénikus

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az üzletviteli tanácsadás, lásd: 702201, 702203, 702204

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a hirdetés, reklám elhelyezése és más reklámtervezés, lásd: 731101
- a kiállítás és kereskedelmi bemutató szervezése, lásd: 823001
- a konferencia, kongresszus szervezése, lásd: 823004
- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakmai 
kiadványok elkészítését, lásd: 900302

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az élelmiszerekkel kapcsolatos állat-egészségügyi vizsgálat és ellenőrzés, lásd: 712001
- a pszichológiai tanácsadás oktatás során pl. pályaalkalmasság elbírálásával 
kapcsolatosan, lásd: 856001
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Igazságügyi tűzvédelmi szakértés

Igazságügyi szakértés környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területen

Igazságügyi mágneseskép-, és adatrögzítő-szakértés (nem számítástechnikai)

Igazságügyi természettudományi szakértés

Igazságügyi piackutatás- és reklámszakértés

Igazságügyi szakértés kulturális területen

749014

749016

749021

749022

749023

749024

Igazságügyi szakértés tűzvédelmi, személy- és vagyonvédelmi területeken

Igazságügyi szakértés környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területen

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Igazságügyi szakértés kulturális területen

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - tűzvédelmi, személy- és 
vagyonvédelmi területeken

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről 
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Ebbe a tételbe tartozik:
 a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi területeken

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - kulturális területen

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a 
műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény 
elkészítője, a tényállás megállapítója, a szakkérdés eldöntője a tűzvédelem területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a 
műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény 
elkészítője, a tényállás megállapítója, a szakkérdés eldöntője a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott 
más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés 
eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény elkészítője, a tényállás 
megállapítója, a szakkérdés eldöntője a mágneseskép és adatrögzítés területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott 
más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés 
eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény elkészítője, a tényállás 
megállapítója, a szakkérdés eldöntője a természettudomány területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott 
más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés 
eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény elkészítője, a tényállás 
megállapítója, a szakkérdés eldöntője a piackutatás és reklám területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a 
műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény 
elkészítője, a tényállás megállapítója, a szakkérdés eldöntője a kultúra területén
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Igazságügyi toxikológiai szakértés

Igazságügyi pszichológiai szakértés (nem egészségügyi)

Igazságügyi biológiai és orvosszakértés (nem egészségügyi ellátás 
keretében)

Igazságügyi kriminalisztikai szakértés

M.n.s. egyéb igazságügyi szakértő

749025

749026

749029

749032

749033

Törölt tétel

Törölt tétel

Igazságügyi szakértés orvosi, egyes pszichológiai és biológiai területen

Igazságügyi szakértés kriminalisztikai területen

M.n.s. egyéb igazságügyi szakértő

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - orvosi, egyes pszichológiai (pl. 
klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia) és biológiai területeken

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - a kriminalisztika területén
- az igazságügyi kézírásszakértői (grafológusi) tevékenység

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéb m.n.s. igazságügyi szakértő

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az igazságügyi kézírásszakértői tevékenység, lásd: 749032
- az igazságügyi állategészségügyi szakértés, lásd: 749039
- az igazságügyi szakértés ipari területeken, lásd: 749043
- az igazságügyi szakértés élelmiszer-ipari területen, lásd: 749049

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott 
más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés 
eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény elkészítője, a tényállás 
megállapítója, a szakkérdés eldöntője a toxikológia területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott 
más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés 
eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény elkészítője, a tényállás 
megállapítója, a szakkérdés eldöntője a pszichológia területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a 
műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény 
elkészítője, a tényállás megállapítója, a szakkérdés eldöntője a biológia és orvoslás 
területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a 
műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény 
elkészítője, a tényállás megállapítója, a szakkérdés eldöntője a kriminalisztika 
területén
- az igazságügyi kézírásszakértői (grafológusi) tevékenység bíróság és rendőrség 
megbízásából, kirendeléséből

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéb m.n.s. igazságügyi szakértő
- az igazságügyi szakértés állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szakterületen
- az igazságügyi szakértés bőrfeldolgozó- és cipőipari területen

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a kézírásszakértői tevékenység, lásd: 749011
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Igazságügyi állatorvosi szakértés

Igazságügyi szakértés személy- és vagyonvédelmi területen 

Igazságügyi szakértés munkabiztonsági területen

Igazságügyi szakértés közlekedési és ipari területeken (kivéve: élelmiszeripar)

Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen

749039

749041

749042

749043

749044

Igazságügyi állategészségügyi szakértés

Törölt tétel

Igazságügyi szakértés munkabiztonsági területen

Igazságügyi szakértés közlekedési és ipari területeken (kivéve: élelmiszeripar)

Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - állategészégügyi területen

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - munkabiztonsági területen

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - közlekedési és ipari területeken

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - informatikai és hírközlési 
területeken

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az igazságügyi szakértés élelmiszer-ipari területen, lásd: 749049

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a 
műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény 
elkészítője, a tényállás megállapítója, a szakkérdés eldöntője az állatorvoslás 
területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott 
más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés 
eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény elkészítője, a tényállás 
megállapítója, a szakkérdés eldöntője a személy- és vagyonvédelem területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a 
műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény 
elkészítője, a tényállás megállapítója, a szakkérdés eldöntője a munkabiztonság 
területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a 
műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény 
elkészítője, a tényállás megállapítója, a szakkérdés eldöntője a közlekedés és ipar 
területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a 
műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény 
elkészítője, a tényállás megállapítója, a szakkérdés eldöntője az informatika és 
hírközlés területén
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Igazságügyi szakértés pedagógiai és gyógypedagógiai területen

Igazságügyi szakértés közgazdaság, vám- és pénzügyi területen

Igazságügyi idegenforgalmi szakértés

Igazságügyi szakértés az audiovizuális média területén

749045

749046

749047

749048

Igazságügyi szakértés gyógypedagógiai és egyes pszichológiai területen

Igazságügyi szakértés közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területen

Igazságügyi idegenforgalmi szakértés

Igazságügyi szakértés az audiovizuális média területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése -  gyógypedagógiai és egyes 
pszichológiai (pl. munka- és szervezetpszichológia, pedagógiai pszichológia, 
tanácsadó pszichológia) területeken

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - közgazdaság, vám- és egyes 
pénzügyi területeken
- az igazságügyi biztosítási szakértés

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - idegenforgalmi területen

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - audiovizuális média területén

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a 
műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény 
elkészítője, a tényállás megállapítója, a szakkérdés eldöntője a pedagógia és 
gyógypedagógia területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a 
műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény 
elkészítője, a tényállás megállapítója, a szakkérdés eldöntője a közgazdaság, vám- 
és pénzügy területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a 
műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény 
elkészítője, a tényállás megállapítója, a szakkérdés eldöntője az idegenforgalom 
területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a 
műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény 
elkészítője, a tényállás megállapítója, a szakkérdés eldöntője az audiovizuális média 
területén
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Igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, 
élelmiszeripari  területen

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Igazságügyi hangszerszakértői tevékenység

Képesítéshez kötött nyomástartó berendezés kezelés

Képesítéshez kötött kompresszor-kezelés

Képesítéshez kötött ipari hűtőgép kezelés

749049

749050

749051

749052

749053

749054

Igazságügyi szakértés mező- és erdőgazdálkodási, élelmiszer-ipari 
területen

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Ipari hűtőgép kezelés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - mező- és erdőgazdálkodási, 
élelmiszer-ipari területen

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Ebbe a tételbe tartozik:
- az ipari hűtők és klímaberendezések kezelése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az igazságügyi szakértés ipari területeken, lásd: 749043

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a 
műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény 
elkészítője, a tényállás megállapítója, a szakkérdés eldöntője a mezőgazdaság, erdő-
és vadgazdálkodás, élelmiszeripar területén

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység, akinek feladata:
    - tanácsadás mind az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon 
    - jogi képviselet (eljárások előkészítése, ajánlati dokumentáció, ajánlati felhívás 
előkészítése, ajánlatok értékelése, eredményhirdetés lebonyolítása) 
    - képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság és a Fővárosi Bíróság előtt 

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott 
más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés 
eredményeinek felhasználásával készített szakvélemény elkészítője, a tényállás 
megállapítója, a szakkérdés eldöntője a hangszerek körében

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nyomástartó berendezés kezelése (lásd lábjegyzet) 

Lábjegyzet: minden olyan tevékenység, amely a nyomástartó berendezés üzembe 
helyezéséhez, normál üzeméhez, üzembentartói ellenőrzéséhez és üzemzavar 
elhárításához szükséges

Ebbe a tételbe tartozik:
- a képestéshez kötött levegő és ammónia kompresszorok, végtartály és 
segédberendezéseinek kezelése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a képesítéshez kötött ipari hűtők és klímaberendezések telepítése, üzemeltetése, 
javítása és karbantartása
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749057

749058

Igazságügyi szakértés titokvédelmi területen

Szociálpolitikai szakértés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bíróság, az ügyészség, a rendőrség (hatóság) kirendelése, vagy megbízása 
alapján, szakértői díj ellenében végzett igazságügyi szakértői tevékenység - 
szakvéleményhez szükséges vizsgálatok elvégzése, szakvélemény elkészítése, 
tényállás megállapítása, a szakkérdés eldöntése - titokvédelmi területen

Lábjegyzet: 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szociálpolitikai szakértői tevékenység az alábbi szakterületeken (lásd lábjegyzet):
   - az időskorúak szociális ellátása
   - a fogyatékos személyek szociális ellátása
   - a pszichiátriai betegek szociális ellátása
   - a szenvedélybetegek szociális ellátása
   - a hajléktalan személyek szociális ellátása
   - a családsegítés,
   - a szociális igazgatás
   - a fejlesztő foglalkoztatás
   - a rehabilitációs utógondozás
   - a szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szervezése, ideértve a 
csoportmunkát, valamint a szolgáltatástervezési koncepcióval kapcsolatos 
tanácsadás
   - a szociális minőségfejlesztési tanácsadás
   - a szakértői közreműködés a személyes gondoskodás igénybevételével 
kapcsolatos eljárásokban,
   - a szakértői közreműködés a fogyatékos személyek alapvizsgálatában, a 
rehabilitációs alkalmassági vizsgálatban, a szociális intézményekben ellátott 
személyek állapotának felülvizsgálatában
   - a szakértői közreműködés a komplex minősítési eljárásban
- az ápolási díjra való jogosultság megállapítása során a fokozott ápolást igénylő 
súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatára vonatkozó szakértői tevékenység (lásd 
lábjegyzet)

Lábjegyzet: 390/2017.(XII.13.) Korm. rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői
Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről
Lábjegyzet: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Nem ebbe a tételbe tartozik:
-  a rehabilitációs orvosszakértői tevékenység, lásd: 749009
- a foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenység, lásd: 749011
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Címfestés

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás m.n.s.

749059

829904

854101

Gyermekvédelmi szakértés

Törölt tétel

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyermekvédelmi szakértői tevékenység az alábbi szakterületeken (lásd 
lábjegyzet):
   - gyermekjóléti szolgáltatása
   - bölcsődei ellátás
   - gyermekek egyéb napközbeni ellátása
   - gyermekek átmeneti gondozása
   - nevelőszülői, helyettes szülői ellátás
   - gyermekotthoni ellátás
   - területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
   - javítóintézeti nevelés
   - fogyatékos gyermekek nevelése-gondozása
   - speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátása
   - gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett személyek 
személyiségvizsgálata
   - konfliktuskezelés, 
   - gyermekvédelmi közvetítés (mediáció)
   - gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése,
   - nyilvántartás
   - az egyéni gondozás, nevelés szakmai-módszertani tervezése
   - gyermekek vagyoni érdekvédelme
   - gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás

Lábjegyzet: 390/2017.(XII.13.) Korm. rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői
Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Ebbe a tételbe tartozik:
- az olyan középfoknál magasabb szintű képzés, amely nem tekinthető felsőfokú 
képzésnek, pl. a felsőfokú oktatásban vagy nem egyetemi, főiskolai felsőfokú 
szakmai képzésben való részvételre előkészítő, kiegészítő, illetve középfokú utáni 
nem felsőfokú program
Ezeket az oktatási programokat nem kifejezetten arra tervezték, hogy felkészítsék a 
résztvevőket egy meghatározott foglalkozásra vagy szakmára, hanem hogy 
felkészítsék azokat a továbbtanulásra a felsőoktatásban, akik olyan tanrendet 
követtek, amelyekből hiányoztak a továbbtanulásra feljogosító elemek a 
felsőoktatási szintű programokban
- a jelenlegi oktatási rendszerben a szakközépiskolák, szakgimnáziumok érettségit 
követő szakképzései

Ebbe a tételbe tartozik:
- a csarnok és logisztikai épületfelületek feliratozása - éttermek, borozók dekorációs 
festései, egyedi reklámtáblák, címfestés készítése
- a reklám- és feliratfestés, díszítőfestés, kézzel festett cégtáblák - egyedi utcanévtáblák, 
szép üzletportálok, térbetű feliratok készítése

Ebbe a tételbe tartozik:
- az olyan középfoknál magasabb szintű képzés, amely nem tekinthető felsőfokú 
képzésnek, pl. a felsőfokú oktatásban vagy nem egyetemi, főiskolai felsőfokú 
szakmai képzésben való részvételre előkészítő, kiegészítő, illetve középfokú utáni 
nem felsőfokú program
Ezeket az oktatási programokat nem kifejezetten arra tervezték, hogy felkészítsék a 
résztvevőket egy meghatározott foglalkozásra vagy szakmára, hanem hogy 
felkészítsék azokat a továbbtanulásra a felsőoktatásban, akik olyan tanrendet 
követtek, amelyekből hiányoztak a továbbtanulásra feljogosító elemek a 
felsőoktatási szintű programokban
- a jelenlegi oktatási rendszerben a szakközépiskolák érettségit követő szakképzései
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Sport és szabadidős képzés855101 Sport és szabadidős képzés
Ebbe a tételbe tartozik:
- a táborban és iskolában folyó csoportos és egyéni sportképzés; a képzés 
szervezett keretek között, különböző formákban történhet a megrendelő 
sportlétesítményében, edzőpályán, oktatási intézményben vagy egyéb módon
     - a sporttanfolyam (baseball, kosárlabda, krikett, labdarúgás, jégkorong, tenisz, 
műkorcsolyázás stb.)
     - az edzőtábori sportoktatás
     - a tornatanfolyam
     - a lovastanfolyam, lovasiskola, fogathajtás oktatás
     - az úszótanfolyam
     - a hivatásos sportoktatók tevékenysége
     - a tanárok, (személyi)edzők, úszómesterek tevékenysége
     - a harcművészeti tanfolyam
     - a kártyajáték (pl. a bridzs) tanfolyama
     - a jógatanfolyam vezetése, jógaoktatók tevékenysége
     - a tai chi oktatása (a mozdulatok megtanítása)
     - az ejtőernyős oktatás, képzés

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a rekreációs és szabadidős táboroztatás, amely sportoktatást és edzést is magába 
foglal, lásd: 553001
- az akadémiák, főiskolák és egyetemek által nyújtott sport és szabadidősport 
oktatás, lásd: 8510-8542 szakágazatok
- a kulturális képzés, lásd: 8552 szakágazat
- az intim-, szem-, gerinc-, gyógytorna, lásd: 869001

Ebbe a tételbe tartozik:
- a táborban és iskolában folyó csoportos és egyéni sportképzés; a képzés 
szervezett keretek között, különböző formákban történhet a megrendelő 
sportlétesítményében, edzőpályán, oktatási intézményben vagy egyéb módon
     - a sporttanfolyam (baseball, kosárlabda, krikett, labdarúgás, jégkorong, tenisz, 
műkorcsolyázás stb.)
     - a sporttábori sportoktatás
     - a szurkolói kórus vezető képzése
     - a tornatanfolyam
     - a lovastanfolyam, lovasiskola, fogathajtás oktatás
     - az úszótanfolyam
     - a hivatásos sportoktatók tevékenysége
     - a tanárok, (személyi)edzők, úszómesterek tevékenysége
     - a harcművészeti tanfolyam
     - a kártyajáték (pl. a bridzs) tanfolyama
     - a jógatanfolyam vezetése, jógaoktatók tevékenysége
     - a tai chi oktatása (a mozdulatok megtanítása)
     - az ejtőernyős oktatás, képzés

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a rekreációs és szabadidős táboroztatás, amely sportoktatást és edzést is magába 
foglal, lásd: 553001
- a felsőoktatási intézmények ilyen jellegű (iskolarendszerű) képzése, lásd: 8541, 
8542 szakágazat
- a kulturális képzés, lásd: 8552 szakágazat
- az intim-, szem-, gerinc-, gyógytorna, lásd: 869001
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M.n.s. egyéb oktatás855901 M.n.s. egyéb oktatás
Ebbe a tételbe tartozik:
 - az olyan felnőtt szakmai oktatás, amely oktatási szint szerint nem besorolható 
(OKJ-s végzettséget, államilag elismert oklevelet, diplomát nem adó szakmai 
képzés) pl.
    - a felsőoktatási témavezetői feladatok
    - az egyetemi, főiskolai előkészítő szolgáltatás
    - a korrepetáló kurzus, oktatási központok szervezésében 
    - a szakmai vizsgára felkészítő kurzus
    - a gyorsolvasás tanfolyama
    - a vallással kapcsolatos kurzus
    - az életmentő/testőr tanfolyam
    - a túlélőtanfolyam
    - a nyilvános szereplést elősegítő kommunikációs tanfolyam/retorika oktatás
    - a természetgyógyászati (pl. talpmasszázs, agykontroll stb.) tanfolyamok
- a játszóház vezetése, kézműves foglalkozások tartása oktatási céllal (vagyis előre 
meghatározott tematika szerinti módszeres képzés keretében)
- a népi kézműves mesterségek bemutatója, oktatása (pl. vertcsipke technikai 
bemutatója, oktatása)
- a konferencia és egyéb előadások tartása
- a tanfolyamok tartása különböző témakörökben (pl. modell tanfolyam)
- a kommunikációs tréning
- az önéletrajzírás oktatása
- a pályázatírásra szóló tanfolyam tartása
- a hitoktatás
- az ismeretterjesztő kurzusok tartása
- az önismereti képzés, készségfejlesztés, elméleti oktatás, motivációs és 
álláskeresési tréningvezetés
- a munka- és tűzvédelmi oktatás
- a babysitter oktatás

Nem ebbe a tételbe tartozik: 
- az írás-olvasás tanfolyam felnőtteknek, lásd: 852003
- az általános középfokú oktatás, lásd: 853101
- a szakmai középfokú oktatás, lásd: 853201
- a felsőszintű oktatás, lásd: 854 alágazat
- a középfok utáni nem felsőfokú és felsőfokú oktatás, amelyek összemérhetőek az 
iskolarendszerű oktatási rendszerrel, lásd: 8541, 8542 szakágazat
- a sportolási tevékenységek részeként oktatók, edzők stb. által biztosított oktatás, lásd: 
855101
- a kulturális oktatás, lásd: 8552 szakágazat
- a nyelv- és társalgási készség oktatás, lásd: 855903

Ebbe a tételbe tartozik:
- az OKJ-s végzettséget nem adó szakmai képzés
    - a felsőoktatási témavezetői feladatok
    - az egyetemi, főiskolai előkészítő szolgáltatás
    - a korrepetáló kurzus, oktatási központok szervezésében 
    - a szakmai vizsgára felkészítő kurzus
    - a gyorsolvasás tanfolyama
    - a vallással kapcsolatos kurzus
    - az életmentő/testőr tanfolyam
    - a túlélőtanfolyam
    - a nyilvános szereplést elősegítő kommunikációs tanfolyam/retorika oktatás
    - a természetgyógyászati (pl. talpmasszázs, Reiki-, Aroló- és ezoterikus /alkímia, 
jóslás, radiesztáta, asztrológia, hermetika, agykontroll/ stb.) tanfolyamok
- a játszóház vezetése, kézműves foglalkozások tartása oktatási céllal (vagyis előre 
meghatározott tematika szerinti módszeres képzés keretében)
- a népi kézműves mesterségek bemutatója, oktatása (pl. vertcsipke technikai 
bemutatója, oktatása)
- a konferencia és egyéb előadások tartása
- a tanfolyamok tartása különböző témakörökben (pl. modell tanfolyam)
- a kommunikációs tréning
- az önéletrajzírás oktatása
- a pályázatírásra szóló tanfolyam tartása
- a hitoktatás
- az ismeretterjesztő kurzusok tartása
- az önismereti képzés, készségfejlesztés, elméleti oktatás, motivációs és 
álláskeresési tréningvezetés
- a munka- és tűzvédelmi oktatás

Nem ebbe a tételbe tartozik: 
- az írás-olvasás tanfolyam felnőtteknek, lásd: 852003
- az általános középfokú oktatás, lásd: 853101
- a szakmai középfokú oktatás, lásd: 853201
- a felsőszintű oktatás, lásd: 854 alágazat
- a középfok utáni nem felsőfokú és felsőfokú oktatás, amelyek összemérhetőek az 
iskolarendszerű oktatási rendszerrel, lásd: 8541, 8542 szakágazat
- a sportolási tevékenységek részeként oktatók, edzők stb. által biztosított oktatás, lásd: 
855101
- a kulturális oktatás, lásd: 8552 szakágazat
- a nyelv- és társalgási készség oktatás, lásd: 855903
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Általános képzési célú felnőttképzés855907 Általános képzési célú felnőttképzés
Ebbe a tételbe tartozik:
- az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott (az általános műveltség növelését, 
kompetenciák fejlesztését célzó - lásd lábjegyzet) oktatás bármely formája, amely 
nem tartozik a 851-854 alágazatokba; ez a képzési forma nem ad hivatalosan 
elismert végzettséget (államilag elismert oklevelet, diplomát); a képzés különböző 
formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási intézményben, 
munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján 
vagy levelező formában
   
Lábjegyzet: a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a szakmai középfokú oktatás, lásd: 853203
- a középfok utáni nem felsőfokú és felsőfokú oktatás, amelyek összemérhetőek az 
iskolarendszerű oktatási rendszerrel, lásd: 8541, 8542 szakágazat
- a sportolási tevékenységek részeként oktatók, edzők stb. által biztosított oktatás, 
lásd: 855101
- a kulturális oktatás, lásd: 8552 szakágazat
- a nyelv- és társalgási készség oktatás, lásd: 855903
- a babysitter oktatás, lásd: 855901

Ebbe a tételbe tartozik:
- az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott (az általános műveltség növelését, 
kompetenciák fejlesztését célzó - lásd lábjegyzet) oktatás és szakmai képzés 
bármely formája, amely nem tartozik a 851-854 alágazatokba; ez a képzési forma 
nem ad hivatalosan elismert végzettséget (államilag elismert oklevelet, diplomát); a 
képzés különböző formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási 
intézményben, munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión,
internet útján vagy levelező formában
     - az olyan felnőtt szakmai oktatás, amely oktatási szint szerint nem besorolható, 
pl.
          - a babysitter oktatás

Lábjegyzet: a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a szakmai középfokú oktatás, lásd: 853203
- a középfok utáni nem felsőfokú és felsőfokú oktatás, amelyek összemérhetőek az 
iskolarendszerű oktatási rendszerrel, lásd: 8541, 8542 szakágazat
- a sportolási tevékenységek részeként oktatók, edzők stb. által biztosított oktatás, 
lásd: 855101
- a kulturális oktatás, lásd: 8552 szakágazat
- a nyelv- és társalgási készség oktatás, lásd: 855903
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Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)

Hajléktalanok otthonának  működtetése

869001

871006

Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)

Hajléktalanok otthonának  működtetése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szülésznő (bába, dula) 
- az egyéb egészségügyi szakápolás, a látásvizsgálat (optometria), a hidroterápia, a 
munkaterápia, a beszédterápia területén
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a fogászati terapeuták, a fogászati asszisztensek
és a szájhigiénikusok tevékenysége, akik a fogorvostól külön, de időszakos 
felügyelete alatt dolgoznak
- a gyógytestnevelés, gerinctorna, tartásjavító-, intimtorna (lásd lábjegyzet) 
- a babatorna, kismamatorna, babamasszázs 
- a fizikoterápia, az ergoterápia területén nyújtott szolgáltatás
- a képalkotó diagnosztikai szolgáltatások elemzés vagy értékelés nélkül, pl. röntgen,
ultrahang, mágneses rezonancia (MRI)
- az orvosi laboratóriumi asszisztensi tevékenység
- az alvó emberek alvásdiagnosztikai viszgálata
- a vércukorszint mérés és hasonló szűrővizsgálatok végzése az egészségnapokon

Lábjegyzet: az intimtorna kifejezés/szóhasználat a 220.725 lajstromszámon 
bejegyzett védjegy és oltalom alatt áll

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hajléktalanok otthonának működtetése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai 
laboratóriumokban, lásd: 325003
- az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás, lásd: 49, 50 
és 51 ágazat
- a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés, lásd: 712001
- az élelmiszer-higiéniai tesztelések, vizsgálatok, lásd: 712001
- a kórházak tevékenysége, lásd: 8610 szakágazat
- az orvosok és a fogorvosok tevékenysége, lásd: 862 alágazat
- a mentőápoló, betegszállító sofőr, lásd: 869003
- az otthoni szakápolás, lásd: 869004
- a manuálterápia, lásd: 869005
- a bentlakásos ápolást nyújtó ellátás, lásd: 871001

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szülésznő (bába, dula) 
- az egyéb egészségügyi szakápolás, a látásvizsgálat (optometria), a hidroterápia, a 
munkaterápia, a beszédterápia területén
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a fogászati terapeuták, a fogászati asszisztensek
és a szájhigiénikusok tevékenysége, akik a fogorvostól külön, de időszakos 
felügyelete alatt dolgoznak
- a gyógytestnevelés, gerinctorna, tartásjavító-, intim torna
- a babatorna, kismamatorna, babamasszázs 
- a fizikoterápia, az ergoterápia területén nyújtott szolgáltatás
- a képalkotó diagnosztikai szolgáltatások elemzés vagy értékelés nélkül, pl. röntgen,
ultrahang, mágneses rezonancia (MRI)
- az orvosi laboratóriumi asszisztensi tevékenység
- az alvó emberek alvásdiagnosztikai viszgálata
- a vércukorszint mérés és hasonló szűrővizsgálatok végzése az egészségnapokon

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hajléktalanok otthonának működtetése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai
laboratóriumokban, lásd: 325003
- az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás, lásd: 49, 50 
és 51 ágazat
- a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés, lásd: 712001
- az élelmiszer-higiéniai tesztelések, vizsgálatok, lásd: 712001
- a kórházak tevékenysége, lásd: 8610 szakágazat
- az orvosok és a fogorvosok tevékenysége, lásd: 862 alágazat
- a mentőápoló, betegszállító sofőr, lásd: 869003
- az otthoni szakápolás, lásd: 869004
- a manuálterápia, lásd: 869005
- a bentlakásos ápolást nyújtó ellátás, lásd: 871001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a szociális ellátás elhelyezéssel, mint pl. hajléktalanok átmeneti szállásai, lásd: 
879002, 879003, 879004
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Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása m.n.s.

Egyéb bentlakásos ellátás

Hajléktalan személyek átmeneti szállásának működtetése

Hajléktalan személyek rehabilitációs intézményének működtetése

Hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és átmeneti szállásának működtetése

Éjjeli menedékhely működtetése

872001

879001

879002

879003

879004

879005

Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása m.n.s.

Egyéb bentlakásos ellátás

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Ebbe a tételbe tartozik:
- a mentális betegséggel vagy függőségi problémákkal küzdők bentlakásos (de nem 
kórházi) ellátása
- az érzelmi zavarokkal küzdők ellátása lakóotthonban 
- a mentálisan retardáltak intézményi ellátása ápolással, gondozással
- a mentális betegek "félúton ház" központjainak tevékenysége

Ebbe a tételbe tartozik:
- az éjjel-nappal igénybe vehető szociális segítségnyújtás gyermekek és az 
önellátásukban bizonyos mértékig korlátozott személyek részére, de ahol az orvosi ellátás
és az oktatás nem meghatározó tényező, mint pl. 
    - árvaház
    - szociális és személyi problémákkal küzdők ellátása
    - leányanyákat és gyermekeiket ellátó intézmények
    - bántalmazott nők, terhes nők átmeneti otthona
    - egyedülálló anyák és gyermekeiket befogadó otthonok
    - bűnözők átmeneti elhelyezése
    - javítóintézet
    - büntetett előéletűeket, bűnelkövetőeket befogadó rehabilitációs intézmények
    - hetes bölcsőde, a gyermek 3 éves koráig
- egyéb szociális rehabilitációs szolgáltatások

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a kórházi mentális ellátás, lásd: 8610 szakágazat
- az idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása, lásd: 8730 szakágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ápolási tevékenység, lásd: 8710 szakágazat
- a mentálisan retardáltak (nem értelmi fogyatékkal élők), pszichiátriai betegségben, 
szenvedélybetegségben szenvedő gyermekek bentlakásos ellátása, lásd: 8720 
szakágazat
- az idősek és a fogyatékkal élők bentlakásos intézeti ellátása, lásd: 8730 szakágazat
- a rövid távú menedéknyújtás a katasztrófák áldozatainak, lásd: 889901

Ebbe a tételbe tartozik:
- a mentális betegséggel vagy függőségi problémákkal küzdők bentlakásos (de nem 
kórházi) ellátása
- az érzelmi zavarokkal küzdők ellátása lakóotthonban 
- a mentálisan retardáltak intézményi ellátása ápolással, gondozással
- a mentális betegek "félúton ház" központjainak tevékenysége

Ebbe a tételbe tartozik:
- az éjjel-nappal igénybe vehető szociális segítségnyújtás gyermekek és az 
önellátásukban bizonyos mértékig korlátozott személyek részére, de ahol az orvosi ellátás
és az oktatás nem meghatározó tényező, mint pl. 
    - árvaház
    - szociális és személyi problémákkal küzdők ellátása
    - leányanyákat és gyermekeiket ellátó intézmények
    - bántalmazott nők, terhes nők átmeneti otthona
    - egyedülálló anyák és gyermekeiket befogadó otthonok
    - bűnözők átmeneti elhelyezése
    - javítóintézet
    - büntetett előéletűeket, bűnelkövetőeket befogadó rehabilitációs intézmények
    - hetes bölcsőde, a gyermek 3 éves koráig
- egyéb szociális rehabilitációs szolgáltatások

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hajléktalan személyek átmeneti szállásának működtetése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hajléktalan személyek rehabilitációs intézményének működtetése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és átmeneti szállásának működtetése

Ebbe a tételbe tartozik:
- az éjjeli menedékhely működtetése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a kórházi mentális ellátás, lásd: 8610 szakágazat
- az idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása, lásd: 8730 szakágazat
- a szociális ellátás szállásnyújtással, mint pl. az átmeneti hajléktalanszállásokon, 
lásd: 879002, 879004

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ápolási tevékenység, lásd: 8710 szakágazat
- a mentálisan retardáltak (nem értelmi fogyatékkal élők), pszichiátriai betegségben, 
szenvedélybetegségben szenvedő gyermekek bentlakásos ellátása, lásd: 8720 
szakágazat
- az idősek és a fogyatékkal élők bentlakásos intézeti ellátása, lásd: 8730 szakágazat
- a rövid távú menedéknyújtás a katasztrófák áldozatainak, lásd: 889901
- az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, lásd: 889905
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Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére

Házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

879016

881004

881005

881006

Törölt tétel

Házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a házi segítségnyújtás, melynek keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy 
saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében 
szükséges ellátást
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés 
tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani. (lásd 
lábjegyzet)
- a szociális jellegű bérbevásárlás

Lábjegyzet: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ebbe a tételbe tartozik:
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mely a saját otthonukban élő, egészségi 
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő 
használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 
betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 
elhárítása céljából nyújtott ellátás (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személy egészségi állapotának, 
képességeinek és készségeinek, szükségeleteinek megfelelő munkahelyen történő 
tartós munkavégzésre való felkészítése, a megfelelő munkahely megtartásának 
segítése, a rehabilitációs célú munkaközvetítés (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nem szociális jellegű bér bevásárlás, lásd: 960901

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hajléktalan személyek részére biztosított támogatott lakhatás, ami az életkornak, 
egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló 
életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosít:
    - lakhatási szolgáltatást
    - önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka 
körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt
    - az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást
     - az ellátott komplex szükségeletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén: 
étkezést, ápolás-gondozást, fejlesztést, társadalmi életben való részvételt segítő 
szolgáltatásokat (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ebbe a tételbe tartozik:
- a házi segítségnyújtás, amelynek során alapszolgáltatással biztosítják a 
gondozásra szoruló embereknek az egyén igényeire alapozott ellátás nyújtását, 
amelynek célja az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása - szükségleteinek 
megfelelően - saját lakásán, lakókörnyezetében; a szolgálat segítséget nyújt ahhoz, 
hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját 
környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 
meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított 
legyen
- a szociális jellegű bérbevásárlás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, melynek célja, hogy az idős, beteg, egyedül
élő emberek biztonságérzetének növelése saját otthonukban; a segélyhívó nyakban 
hordható, gombnyomásra működésbe lépő szerkezet; a segélyhívások a rendszer 
diszpécserközpontjába futnak be, ahonnan az ügyeletes szakképzett ápoló/gondozó 
30 percen belül a hívás helyszínére érkezik

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nem szociális jellegű bér bevásárlás, lásd: 960901
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Hivatásos gondnok

Gyermekjóléti szolgálat működtetése

Gyermekjóléti központ működtetése

Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás működtetése

Családsegítés, közösségi ellátások

889902

889903

889904

889905

889906

Hivatásos gondnok

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Ebbe a tételbe tartozik:
- a megyei/ fővárosi kormányhivatal által munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban foglalkoztatott hivatásos gondnok, akit a gyámhatóság a 
cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személy részére gondnokul 
kirendel a gondnokolt személyi és vagyoni érdekvédelmének biztosítása céljából 
(lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hivatásos gondnok, aki a városi gyámhivatalok székhelye szerinti önkormányzat 
által foglalkoztatott, a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy 
törvényes képviseletét és vagyonának kezelését látja el

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyermekjóléti szolgálat, amely olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás 
keretében alaptevékenységként gyermekjóléti szolgáltatást nyújt; a gyermekjóléti szolgálat
feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének 
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a már kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezésének elősegítése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyermekjóléti központ, amely olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás 
keretében alaptevékenységként gyermekjóléti szolgáltatást nyújt; a gyermekjóléti szolgálat
feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének 
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a már kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezésének elősegítése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás működtetése, amelynek feladata az átmeneti 
és tartós nevelésbe vétel iránti eljárás során, valamint az ideiglenes hatályú elhelyezést 
követően a gyermek gondozási helyének meghatározása
- az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység - a gyermek örökbefogadhatóvá 
nyilvánításának és örökbe adásának szakmai előkészítése, az örökbefogadási eljárások 
lebonyolítása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a családsegítés, amely alapellátás keretében nyújtott, segítő kapcsolaton alapuló 
ingyenes, szociális szolgáltatás
- a családoknak, általában a gyermekek szüleinek nyújtott tanácsadási tevékenység, pl. a 
család felbomlásából adódó problémák, iskolai, fejlődési problémák kezelése, a 
gyermekekkel szembeni kegyetlen bánásmód megelőzése, válságkezelő szolgáltatások; 
családterápia
- a szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek közösségi ellátása
     - célja, hogy a gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a
társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe
     - a közösségi pszichiátriai ellátás célja, hogy a krónikus pszichiátriai betegséggel 
élőknek komplex pszicho-szociális segítséget nyújtson a mindennapi életvitelben, a 
hétköznapokban felmerülő problémák kezelésében, megoldásában



META RENDSZER     OVTJ változás lista 2018.JAN.   15. 
KSH

40 . oldal 

Kódszám 201709  201609

canq_v2_u

889908

889909

889910

Hivatásos támogatói tevékenység

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

Közösségi ellátás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a megyei/fővárosi kormányhivatal által munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban foglalkoztatott hivatásos támogató, akit a gyámhatóság az egyes 
ügyei intézésében, döntései meghozatalában belátási képességének kisebb mértékű
csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú személy részére támogatóul rendel a 
támogatott személy önrendelkezésének és jogai védelmének céljából (lásd: 
lábjegyzet)

Lábjegyzet: 2013. évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról

Ebbe a tételbe tartozik:
- a családsegítés, mely a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen 
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás 
Családsegítés keretében biztosítani kell szociális, életvezetési és mentálhigiénés 
tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni 
ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás 
megszervezését, szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési 
zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő 
programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést stb. (lásd 
lábjegyzet)
- a gyermekjóléti szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és 
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, 
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából 
kiemelt gyermek visszahelyezését (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet:  1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Ebbe a tételbe tartozik:
- a közösségi ellátás, mely 
       - a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 
alapellátás (pl. a lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel 
fenntartásában, a meglevő képességek megtartása, illetve fejlesztése, a 
háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe 
vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése stb.), 
        - valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás (pl. a 
szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez 
szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatások biztosítása, a kríziskezelés az 
életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben 
kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére) (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
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Sportlétesítmény működtetése

Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása

931101

931901

Sportlétesítmény működtetése

Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadtéri vagy beltéri sportesemény megrendezésére alkalmas létesítmény 
működtetése és használatuk biztosítása (nyitott, zárt, vagy vegyes; ülő- illetve 
állóhelyes):
     - labdarúgáshoz, gyeplabdához, kriketthez, rögbihez stb. használatos stadion
     - versenypálya autók, kutyák, lovak stb. versenyéhez
     - atlétikai versenypálya, stadion
     - téli sportok csarnokai, stadionjai, pályái
     - jégkorongcsarnok
     - golfpálya
     - ökölvívócsarnok
     - tekepálya (bowling)
     - tenisz pálya
     - medence
- a szabadtéri vagy beltéri sportesemények szervezése és lebonyolítása saját 
létesítményben, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére

Ebbe a tételbe tartozik:
- a sportesemények producerei és reklámozói által nyújtott szolgáltatások (pl. hírverés, 
propagálás, támogatás) függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e sportlétesítményekkel vagy
sem
- a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a síliftek működtetése, lásd: 493901
- a nem lakóépület ingatlankezelése díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 683201
- a szabadidős és sporteszközök üzletszerű kölcsönzése, lásd: 772101
- a testedző, fitneszlétesítmények szolgáltatásai, lásd: 931302
- a szabadidős lovagoltatás, lásd: 931905
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, lásd: 932901, 932903 
- a sípályák üzemeltetése, lásd: 932908

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a sportklub szabadtéri vagy beltéri sportesemények szervezése és lebonyolítása 
saját létesítménnyel rendelkező sportklubok által, hivatásos vagy amatőr 
versenyzők részére, lásd: 931101

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemény megrendezésére alkalmas 
létesítmény működtetése és használatuk biztosítása (nyitott, zárt, vagy vegyes; ülő- 
illetve állóhelyes):
     - labdarúgáshoz, gyeplabdához, kriketthez, rögbihez stb. használatos stadion
     - versenypálya autók, kutyák, lovak stb. versenyéhez
     - atlétikai versenypálya, stadion
     - téli sportok csarnokai, stadionjai, pályái
     - jégkorongcsarnok
     - golfpálya
     - ökölvívócsarnok
     - tekepálya (bowling)
     - tenisz pálya
     - medence
- a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és lebonyolítása saját 
létesítményben, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére

Ebbe a tételbe tartozik:
- a sportesemények producerei és reklámozói által nyújtott szolgáltatások (pl. hírverés, 
propagálás, támogatás) függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e sportlétesítményekkel vagy
sem
- a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a síliftek működtetése, lásd: 493901
- a nem lakóépület ingatlankezelése díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 683201
- a szabadidős és sporteszközök üzletszerű kölcsönzése, lásd: 772101
- a testedző, fitneszlétesítmények szolgáltatásai, lásd: 931302
- a szabadidős lovagoltatás, lásd: 931905
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, lásd: 932901, 932903 
- a sípályák üzemeltetése, lásd: 932908

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a sportklub szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és 
lebonyolítása saját létesítménnyel rendelkező sportklubok által, hivatásos vagy 
amatőr versenyzők részére, lásd: 931101
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Egyéb m.n.s. sporttevékenység

Sport- és szabadidős horgászat szervezése

Sport- és szabadidős vadászat szervezése

931902

931903

931904

Egyéb m.n.s. sporttevékenység

Sport- és szabadidős horgászat szervezése

Sport- és szabadidős vadászat szervezése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a versenyautó garázsok, -kennelek tevékenysége
- az állatok idomítása sportolási és szórakozási célokra
- a hegyi vezetés
- az ejtőernyőzés
- a siklóernyőzés
- a könnyűbúvárkodás
- a sport íjászkodás
- az egyéb m.n.s. sportolási és szabadidős lehetőségek

Ebbe a tételbe tartozik:
- a sporthorgászati, halászati tevékenység és kapcsolódó szolgáltatás szervezése
- a horgászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenység
- a sporthorgászat, horgászat céljára fenntartott területek működtetése
- a horgász vezetés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a sport és szabadidős vadászat szervezése
- a sport- és szabadidős vadászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenység,
- a sportvadászat céljára fenntartott terület működtetése
- a vadász vezetés

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a sporteszközök kölcsönzése, lásd: 772101
- az őrzővédő kutyák kiképzése, lásd: 801001
- a sport- és játékiskolák szolgáltatásai, ideértve a sportoktatók, tanárok és edzők 
által biztosított sportoktatást, lásd: 855101
- a sportklub szabadtéri vagy beltéri sportesemények szervezése és lebonyolítása 
saját létesítménnyel rendelkező sportklubok által, hivatásos vagy amatőr 
versenyzők részére, lásd: 931101
- a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, lásd: 931905
- a szabadidős park és strandszolgáltatások, lásd: 932901, 932903

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a sporteszközök kölcsönzése, lásd: 772101
- a sportklub szabadtéri vagy beltéri sportesemények szervezése és lebonyolítása 
saját létesítménnyel rendelkező sportklubok által, hivatásos vagy amatőr 
versenyzők részére, lásd: 931101

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a sporteszközök kölcsönzése, lásd: 772101
- a sportklub szabadtéri vagy beltéri sportesemények szervezése és lebonyolítása 
saját létesítménnyel rendelkező sportklubok által, hivatásos vagy amatőr 
versenyzők részére, lásd: 931101

Ebbe a tételbe tartozik:
- a verseny- és lovaglóistállók, kennelek, garázsok, tevékenysége
- az állatok idomítása sportolási és szórakozási célokra
- a hegyi vezetés
- az ejtőernyőzés
- a siklóernyőzés
- a könnyűbúvárkodás
- a sport íjászkodás
- az egyéb m.n.s. sportolási és szabadidős lehetőségek

Ebbe a tételbe tartozik:
- a sporthorgászati, halászati tevékenység és kapcsolódó szolgáltatás szervezése
- a horgászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenység
- a sporthorgászat, horgászat céljára fenntartott területek működtetése
- a horgász vezetés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a sport és szabadidős vadászat szervezése
- a sport- és szabadidős vadászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenység,
- a sportvadászat céljára fenntartott terület működtetése
- a vadász vezetés

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a sporteszközök kölcsönzése, lásd: 772101
- az őrzővédő kutyák kiképzése, lásd: 801001
- a sport- és játékiskolák szolgáltatásai, ideértve a sportoktatók, tanárok és edzők 
által biztosított sportoktatást, lásd: 855101
- a sportklub szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és 
lebonyolítása saját létesítménnyel rendelkező sportklubok által, hivatásos vagy 
amatőr versenyzők részére, lásd: 931101
- a szabadidős park és strandszolgáltatások, lásd: 932901, 932903

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a sporteszközök kölcsönzése, lásd: 772101
- a sportklub szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és 
lebonyolítása saját létesítménnyel rendelkező sportklubok által, hivatásos vagy 
amatőr versenyzők részére, lásd: 931101

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a sporteszközök kölcsönzése, lásd: 772101
- a sportklub szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és 
lebonyolítása saját létesítménnyel rendelkező sportklubok által, hivatásos vagy 
amatőr versenyzők részére, lásd: 931101
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Sport- és szabadidős lovagoltatás

Lábbelijavítás

Férfi-, női, gyermekfodrászat

Női fodrászat

Frissítő, relaxáló masszázs

931905

952301

960202

960204

960401

Sport- és szabadidős lovagoltatás

Lábbelijavítás

Férfi-, női, gyermekfodrászat

Női fodrászat

Frissítő, relaxáló masszázs

Ebbe a tételbe tartozik:
- a sport és szabadidős lovagoltatás szervezése
- a verseny- és lovaglóistállók szolgáltatásai, istállók működtetése
- a sport- és szabadidős lovaglással kapcsolatos kiegészítő tevékenység
- a fogyatékos személyek szabadidős lovagoltatása
- a lovak idomítása sportolási és szórakozási célra (pl. versenyló tréningezése)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a lábbelik (csizma, cipő) javítása
- a sarkalás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a haj mosása, vágása, berakása, szárítása, festése, színezése, hullámosítása, 
egyenesítése és hasonló kezelése férfiak, nők és gyerekek részére
- a hajhosszabbítás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a haj mosása, vágása, berakása, szárítása, festése, színezése, hullámosítása, 
egyenesítése és hasonló kezelése nők részére
- a hajhosszabbítás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a frissítő és relaxáló masszázsszalonok (kivéve az egészségügyi gyógymasszázst) 
közérzetjavító szolgáltatásai

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógypedagógiai lovagoltatás, lovasterápia, lásd: 869010

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gumicsizma javítása, lásd: 331905

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a parókakészítés, lásd: 329909
- a férfi-, női, gyermekfodrászat az ügyfél otthonában, lásd: 960207

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a parókakészítés, lásd: 329909
- a női fodrászat az ügyfél otthonában, lásd: 960207

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a terápiás céllal végzett gyógymasszázs, lásd: 869001, 869003
- a fitnesz- és testépítő klubok és létesítmények tevékenysége, lásd: 931302
- a testsúlycsökkentő, fogyasztó- és karcsúsítószalonok közérzetjavító 
szolgáltatásai, lásd: 960404

Ebbe a tételbe tartozik:
- a sport és szabadidős lovagoltatás szervezése
- a versenyistállók (ló) és -kennelek szolgáltatásai
- a sport- és szabadidős lovagoltatás kapcsolatos kiegészítő tevékenység, az istálló 
működtetése
- a fogyatékos személyek szabadidős lovagoltatása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a lábbelik (csizma, cipő) javítása
- a sarkalás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a haj mosása, vágása, berakása, szárítása, festése, színezése, hullámosítása, 
egyenesítése és hasonló kezelése férfiak, nők és gyerekek részére

Ebbe a tételbe tartozik:
- a haj mosása, vágása, berakása, szárítása, festése, színezése, hullámosítása, 
egyenesítése és hasonló kezelése nők részére

Ebbe a tételbe tartozik:
- a testsúlycsökkentő, fogyasztó- és karcsúsítószalonok közérzetjavító 
szolgáltatásai
- a frissítő és relaxáló masszázsszalonok (kivéve az egészségügyi gyógymasszázst) 
közérzetjavító szolgáltatásai

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógypedagógiai lovagoltatás, lovasterápia, lásd: 869010

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a parókakészítés, lásd: 329909
- a férfi-, női, gyermekfodrászat az ügyfél otthonában, lásd: 960207

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a parókakészítés, lásd: 329909
- a női fodrászat az ügyfél otthonában, lásd: 960207

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a terápiás céllal végzett gyógymasszázs, lásd: 869001, 869003
- a fitnesz- és testépítő klubok és létesítmények tevékenysége, lásd: 931302


