KSH

OVTJ változás lista

META RENDSZER

2019.OKT. 28.
1 . oldal

canq_v2_u
Kódszám

011101

011301

201911

201709

Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.

Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.

Idetartozik a biogazdálkodás keretein belül termelt növények, valamint a genetikailag
módosított növények termesztése is. Ezen növények termesztését a mezőgazdasági
termelőegységek gyakran kombináltan végzik.

Idetartozik a biogazdálkodás keretein belül termelt növények, valamint a genetikailag
módosított növények termesztése is. Ezen növények termesztését a mezőgazdasági
termelőegységek gyakran kombináltan végzik.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gabonafélék termesztése, ilyen a(z): búza, kukorica, cirok, árpa, rozs, zab, köles,
egyéb máshova nem sorolt gabonafélék (pohánka/hajdina)
- a hüvelyes növények termesztése, ilyen a(z): bab, lóbab, csicseriborsó, homoki
bab, lencse, csillagfürt, borsó, takarmányborsó, kajánbab, egyéb hüvelyes növények
(pl. velőborsó)
- az olajos magvak termesztése, ilyen a(z): szójabab, földimogyoró, ricinusmag,
lenmag, mustármag, négermag, repcemag, sáfrányos szeklice mag (olajözön mag),
szezámmag, napraforgómag, egyéb olajos magvak, gyapotmag, dinnyemag
- az étkezésre szánt csíramag termesztése, mikrozöld termesztés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gabonafélék termesztése, ilyen a(z): búza, kukorica, cirok, árpa, rozs, zab, köles,
egyéb máshova nem sorolt gabonafélék (pohánka/hajdina)
- a hüvelyes növények termesztése, ilyen a(z): bab, lóbab, csicseriborsó, homoki
bab, lencse, csillagfürt, borsó, takarmányborsó, kajánbab, egyéb hüvelyes növények
(pl. velőborsó)
- az olajos magvak termesztése, ilyen a(z): szójabab, földimogyoró, ricinusmag,
lenmag, mustármag, négermag, repcemag, sáfrányos szeklice mag (olajözön mag),
szezámmag, napraforgómag, egyéb olajos magvak, gyapotmag, dinnyemag

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mák termesztése, lásd: 011102
- a rizstermesztés, lásd: 011201
- a csemegekukorica termesztése, lásd: 011301
- a takarmány(siló)kukorica termesztése, lásd: 011901
- a takarmány cirok termesztése, lásd: 011901
- az olajtartalmú gyümölcsök termesztése, lásd: 012601
- az elsődlegesen seprű készítésére használt növény (seprűcirok) termesztése, lásd:
012901
- a brikett, pellet gyártása gabonafélékből (pl. szalmából), lásd: 162907

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mák termesztése, lásd: 011102
- a rizstermesztés, lásd: 011201
- a csemegekukorica termesztése, lásd: 011301
- a takarmány(siló)kukorica termesztése, lásd: 011901
- a takarmány cirok termesztése, lásd: 011901
- az olajtartalmú gyümölcsök termesztése, lásd: 012601
- az elsődlegesen seprű készítésére használt növény (seprűcirok) termesztése, lásd:
012901
- a brikett, pellet gyártása gabonafélékből (pl. szalmából), lásd: 162907

Ebbe a tételbe tartozik:
- a levélzöldségek termesztése, mint a(z): articsóka, spárga, káposzta, karfiol és
brokkoli, saláta és cikória, spenót, egyéb levélzöldségek
- a gyümölcszöldségek termesztése, mint a(z): uborka, tökféle, cukkini, padlizsán
(tojásgyümölcs), paradicsom, görögdinnye, sárgadinnye, egyéb gyümölcszöldségek
- a hagymafélék, gumós és gyökérzöldségek termesztése, mint a(z): sárgarépa,
tarlórépa, fokhagyma, hagyma, mogyoróhagyma, póréhagyma és egyéb hagymaféle,
gumós- és gyökérzöldségek
- a gomba és a szarvasgomba termesztése
- a zöldségszaporító-anyag termesztése, beleértve a cukorrépa magvait (kivéve
répafélék magvai)
- a cukorrépa termesztése
- az egyéb zöldségfélék termesztése (nem takarmány célú mángold)
- az ehető gumós és gyökérnövények termesztése, mint a(z): burgonya,
édesburgonya, manióka, yam, egyéb ehető gumós- és gyökérnövények
- a csemegekukorica termesztése
- az étkezésre szánt csíramag termesztése, mikrozöld termesztés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a levélzöldségek termesztése, mint a(z): articsóka, spárga, káposzta, karfiol és
brokkoli, saláta és cikória, spenót, egyéb levélzöldségek
- a gyümölcszöldségek termesztése, mint a(z): uborka, tökféle, cukkini, padlizsán
(tojásgyümölcs), paradicsom, görögdinnye, sárgadinnye, egyéb gyümölcszöldségek
- a hagymafélék, gumós és gyökérzöldségek termesztése, mint a(z): sárgarépa,
tarlórépa, fokhagyma, hagyma, mogyoróhagyma, póréhagyma és egyéb hagymaféle,
gumós- és gyökérzöldségek
- a gomba és a szarvasgomba termesztése
- a zöldségszaporító-anyag termesztése, beleértve a cukorrépa magvait (kivéve
répafélék magvai)
- a cukorrépa termesztése
- az egyéb zöldségfélék termesztése (nem takarmány célú mángold)
- az ehető gumós és gyökérnövények termesztése, mint a(z): burgonya,
édesburgonya, manióka, yam, egyéb ehető gumós- és gyökérnövények
- a csemegekukorica termesztése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a takarmánynövények magvainak termesztése, lásd: 011901
- a chili, a fűszerpaprika és az egyéb fűszernövények termesztése, lásd: 012801
- a gombaspóra termesztése, lásd: 013004
- a vadon termő, ehető erdei termékek gyűjtése (pl. szarvasgomba), lásd: 023001
- a növényi szaporítóanyagok (gumó, gyökér, hagyma; oltvány, dugvány; gombaspóra,
gombacsíra) termesztése, lásd: 013002, 013004

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a takarmánynövények magvainak termesztése, lásd: 011901
- a chili, a fűszerpaprika és az egyéb fűszernövények termesztése, lásd: 012801
- a gombaspóra termesztése, lásd: 013004
- a vadon termő, ehető erdei termékek gyűjtése (pl. szarvasgomba), lásd: 023001
- a növényi szaporítóanyagok (gumó, gyökér, hagyma; oltvány, dugvány; gombaspóra,
gombacsíra) termesztése, lásd: 013002, 013004

Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.

Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.
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Méhészet

Méhészet

Ebbe a tételbe tartozik:
- a méhek tartása, méz és méhviasz előállítása
- a propolisz, virágpor, méhpempő, méhméreg előállítása
- a méh anya és méh szaporulat nevelés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a méhek tartása, méz és méhviasz előállítása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a külön díjazásért végzett beporzási szolgáltatás, lásd: 016104

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a külön díjazásért végzett beporzási szolgáltatás, lásd: 016104

Ebbe a tételbe tartozik:
- az állattartásból származó irha, illetve hüllő- vagy madárbőr termelése
- az egyéb, m.n.s. tenyésztési tevékenységből származó, ehető állati termék termelése
- az egyéb, m.n.s. tenyésztési tevékenységből származó, nem ehető állati termék (pl.
finom vagy durva állati szőr, állati trágya) termelése
- a gombolyításra alkalmas selyemgubó termelése
- a rovarviasz, cetvelő, beleértve a finomítottat és a festettet is
- a szaporítási célú állati embrió
- a szőrmés bőréért, gyapjáért tenyésztett állat nyers szőrmés bőre
- a m.n.s. állat nyers bőre (kezeletlen vagy kezelt, de nem tovább feldolgozott)
- a m.n.s. nyers tej termelése

Ebbe a tételbe tartozik:
- az állattartásból származó irha, illetve hüllő- vagy madárbőr termelése
- az egyéb, m.n.s. tenyésztési tevékenységből származó, ehető állati termék termelése
- az egyéb, m.n.s. tenyésztési tevékenységből származó, nem ehető állati termék (pl.
finom vagy durva állati szőr, állati trágya) termelése
- a gombolyításra alkalmas selyemgubó termelése
- a rovarviasz, cetvelő, beleértve a finomítottat és a festettet is
- a szaporítási célú állati embrió
- a szőrmés bőréért, gyapjáért tenyésztett állat nyers szőrmés bőre
- a m.n.s. állat nyers bőre (kezeletlen vagy kezelt, de nem tovább feldolgozott)
- a m.n.s. nyers tej termelése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nyers tej termelése, lásd: 014101
- a nyers juh- vagy kecsketej termelése, lásd: 014501
- a méhviasz, propolisz, virágpor, méhpempő, méhméreg előállítása, lásd: 014902

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nyers tej termelése, lásd: 014101
- a nyers juh- vagy kecsketej termelése, lásd: 014501

Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel

Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel

Ebbe a tételbe tartozik:
- a díjazásért vagy szerződéses alapon kézi erővel végzett mezőgazdasági
tevékenység:
- talaj-előkészítés
- vetés, telepítés
- növények gondozása, trágyázás
- permetezés
- gyümölcsfa-, szőlőmetszés
- növények átültetése, ritkítása
- rizsátültetés, gyökérnövények egyelése
- betakarítás
- a mezőgazdasági terület gondozása, ápolás ökológiájának megóvása, annak
érdekében, hogy hosszú távon megfelelő, termőképességet biztosítson
- a mezőgazdasági hasznosítású földterület karbantartása
- a mezőgazdasági célú öntözési berendezések működtetése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a díjazásért vagy szerződéses alapon kézi erővel végzett mezőgazdasági
tevékenység:
- talaj-előkészítés
- vetés, telepítés
- növények gondozása, trágyázás
- permetezés
- gyümölcsfa-, szőlőmetszés
- növények átültetése, ritkítása
- rizsátültetés, gyökérnövények egyelése
- betakarítás
- a mezőgazdasági terület gondozása, ápolás ökológiájának megóvása, annak
érdekében, hogy hosszú távon megfelelő, termőképességet biztosítson
- a mezőgazdasági hasznosítású földterület karbantartása
- a mezőgazdasági célú öntözési berendezések működtetése
- a mezőőri tevékenység

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a betakarítás utáni tevékenység, lásd: 016301

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a betakarítás utáni tevékenység, lásd: 016301

Egyéb állati termékek termelése

Egyéb állati termékek termelése
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Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s.

Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s.

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
- a fűszernövények elkülönülten (díjazásért vagy szerződéses alapon), és
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 mezőgazdasági termékek előkészítése termelő által, lásd: 011, 012 vagy 013
alágazat
- a fűszernövények termesztése és nem elkülönülten, természetes körülmények
között végzett szárítása, lásd: 012801
- 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

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

Erdészeti szolgáltatás m.n.s.

Erdészeti szolgáltatás m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- az erdészeti szolgáltatási tevékenység:
- a faállomány számbavétele
- az erdészeti szaktanácsadó szolgáltatás
- az erdészeti szakirányítási szolgáltatás
- a faállomány értékelése, becslése
- az erdőtűz oltása, az erdő tűzvédelme, nem elkülönülten végezve
- az erdei kártevők elleni védekezés
- a fakitermelő szolgáltatás:
- a kitermelt fa erdőn belüli mozgatása
- az erdészeti gép, berendezés kölcsönzése kezelőszemélyzettel együtt

Ebbe a tételbe tartozik:
- az erdészeti szolgáltatási tevékenység:
- a faállomány számbavétele
- az erdészeti szaktanácsadó szolgáltatás
- a faállomány értékelése, becslése
- az erdőtűz oltása, az erdő tűzvédelme, nem elkülönülten végezve
- az erdei kártevők elleni védekezés
- a fakitermelő szolgáltatás:
- a kitermelt fa erdőn belüli mozgatása
- az erdészeti gép, berendezés kölcsönzése kezelőszemélyzettel együtt

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az erdei faiskola működtetése, lásd: 021001
- az erdő drénezése, lásd: 431201, 431202
- az építési terület megtisztítása, lásd: 431203
- az erdőn kívüli rönkszállítás, lásd: 494101
- a fertőtlenítés és kártevőirtás, lásd: 812904

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az erdei faiskola működtetése, lásd: 021001
- az erdő drénezése, lásd: 431201, 431202
- az építési terület megtisztítása, lásd: 431203
- az erdőn kívüli rönkszállítás, lásd: 494101
- a fertőtlenítés és kártevőirtás, lásd: 812904

Ebbe a tételbe tartozik:
- a jégkrém és más hasonló ehető mélyhűtött termék gyártása (pl. sörbet, fagylalt, parfé)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a jégkrém és más hasonló ehető mélyhűtött termék gyártása (pl. sörbet, fagylalt, parfé)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a felszolgálóhelyen előállított jégkrém, fagylalt, lásd: 561010

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a felszolgálóhelyen előállított jégkrém, fagylalt, lásd: 561001

Jégkrém gyártása

Jégkrém gyártása
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Egyéb tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása m.n.s.

Egyéb tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kétszersült és a száraz pékáru gyártása
- a tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása
- az édes, illetve a sós lisztes termék, snackáru (pl. aprósütemény) gyártása
- a palacsinta, a gofri gyártása
- a nyers és feltét nélküli pizzatészta gyártása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kétszersült és a száraz pékáru gyártása
- a tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása
- az édes, illetve a sós lisztes termék, snackáru (pl. aprósütemény) gyártása
- a palacsinta, a gofri, valamint a nyers és feltét nélküli pizzatészta gyártása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a burgonyatartalmú lisztes termék (snackáru) gyártása, lásd: 103101, 103102
- a friss pékárú gyártása, lásd: 107101
- a friss cukrásztermékek készítése, lásd: 107102
- a keksz- és ostyagyártás, lásd: 107202
- a mézeskalács-készítés, lásd: 107203
- a tésztafélék gyártása, lásd: 107301
- a fagyasztott vagy más módon tartósított pizza gyártása, lásd: 108501
- a nyers pizza feltéttel (a tészta alap egyáltalán nincs, vagy félig van megsütve),
lásd: 108901

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a burgonyatartalmú lisztes termék (snackáru) gyártása, lásd: 103101, 103102
- a friss pékárú gyártása, lásd: 107101
- a friss cukrásztermékek készítése, lásd: 107102
- a keksz- és ostyagyártás, lásd: 107202
- a mézeskalács-készítés, lásd: 107203
- a tésztafélék gyártása, lásd: 107301

Készétel gyártása

Készétel gyártása

Ebbe a tételbe tartozik a készétel (pl. előkészített, fűszerezett, főzött ételek) gyártása.
Ezek az ételek tartósítva készülnek, fagyasztással, vagy konzerv formájában, és általában
viszonteladásra csomagoltak, címkézettek. Ezek az ételek legalább két különböző
összetevőből készülnek (kivéve a fűszerezés).
Ebbe a tételbe tartozik:
- a hús- vagy baromfihúsétel gyártása
- a fagyasztott halétel gyártása, beleértve a sült halat hasábburgonyával
- a zöldséges ételek gyártása
- a fagyasztott vagy más módon tartósított pizza gyártása
- a helyi specialitások és nemzeti ételek gyártása
- a készétel gyártás döntően rizsből, hús, hal és egyéb összetevő hozzáadásával
- a készétel gyártás döntően kuszkuszból, hús, zöldség vagy más összetevő
hozzáadásával
- a fagyasztott és konzervált készétel gyártása döntően babból

Ebbe a tételbe tartozik a készétel (pl. előkészített, fűszerezett, főzött ételek) gyártása.
Ezek az ételek tartósítva készülnek, fagyasztással, vagy konzerv formájában, és általában
viszonteladásra csomagoltak, címkézettek. Ezek az ételek legalább két különböző
összetevőből készülnek (kivéve a fűszerezés).
Ebbe a tételbe tartozik:
- a hús- vagy baromfihúsétel gyártása
- a fagyasztott halétel gyártása, beleértve a sült halat hasábburgonyával
- a zöldséges ételek gyártása
- a fagyasztott vagy más módon tartósított pizza gyártása
- a helyi specialitások és nemzeti ételek gyártása
- a készétel gyártás döntően rizsből, hús, hal és egyéb összetevő hozzáadásával
- a készétel gyártás döntően kuszkuszból, hús, zöldség vagy más összetevő
hozzáadásával
- a fagyasztott és konzervált készétel gyártása döntően babból

Nem ebbe a tételbe tartoznak az azonnali fogyasztásra készített ételek, mint például
az éttermekben készítettek.
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nyers és feltét nélküli pizzatészta gyártása, lásd: 107201
- a nyers pizza feltéttel (a tészta alap egyáltalán nincs, vagy félig van megsütve),
lásd: 108901
- a friss ételek, vagy a kevesebb mint két összetevőből készült ételek gyártása, lásd:
a 10-es ágazat megfelelő szakágazatában
- a romlandó készételek gyártása, lásd: 108901
- a készételek kiskereskedelmi értékesítése üzletekben, lásd: 471101, 472901
- a szerződéses vendéglátási ételszolgáltatás, lásd: 562904

Nem ebbe a tételbe tartoznak az azonnali fogyasztásra készített ételek, mint például
az éttermekben készítettek.
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a friss ételek, vagy a kevesebb mint két összetevőből készült ételek gyártása, lásd:
a 10-es ágazat megfelelő szakágazatában
- a romlandó készételek gyártása, lásd: 108901
- a készételek kiskereskedelmi értékesítése üzletekben, lásd: 471101, 472901
- a szerződéses vendéglátási ételszolgáltatás, lásd: 562904
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108901
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M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a levesek, zöldséges húsleves gyártása
- a mesterséges méz és karamell gyártása
- az elkészített, romlandó ételek gyártása, például:
- szendvics
- nyers pizza feltéttel (a tészta alap egyáltalán nincs vagy félig van megsütve)
- az egyéb élelmiszer gyártása
- az élesztő gyártása
- a hús, a hal, a rákfélék és a puhatestűek levét és kivonatát tartalmazó
készítmények gyártása
- a tejtartalom nélküli, tej- és sajthelyettesítő termékek gyártása
- a tojáskészítmények, a tojásfehérje gyártása
- a mesterséges koncentrátumok gyártása
- a gabonafélét tartalmazó tejtermék gyártása
- a cukor helyettesítő szintetikus édesítőszer gyártása
- a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor,
maltodextrin kivonatot tartalmazó készítmények) gyártása
- a maláta kivonat gyártása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a levesek, zöldséges húsleves gyártása
- a mesterséges méz és karamell gyártása
- az elkészített, romlandó ételek gyártása, például:
- szendvics
- friss pizza
- az egyéb élelmiszer gyártása
- az élesztő gyártása
- a hús, a hal, a rákfélék és a puhatestűek levét és kivonatát tartalmazó
készítmények gyártása
- a tejtartalom nélküli, tej- és sajthelyettesítő termékek gyártása
- a tojáskészítmények, a tojásfehérje gyártása
- a mesterséges koncentrátumok gyártása
- a gabonafélét tartalmazó tejtermék gyártása
- a cukor helyettesítő szintetikus édesítőszer gyártása
- a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor,
maltodextrin kivonatot tartalmazó készítmények) gyártása
- a maláta kivonat gyártása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a romlandó gyümölcs és zöldség készételek gyártása, lásd: 103901
- a nyers és feltét nélküli pizzatészta gyártása, lásd: 107201
- a fagyasztott pizza gyártása, lásd: 108501
- az étel kiegészítő, étrendkiegészítő gyártása, lásd: 108902
- a szeszes italok, sör, bor és üdítőital gyártása, lásd: 11 ágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a romlandó gyümölcs és zöldség készételek gyártása, lásd: 103901
- a fagyasztott pizza gyártása, lásd: 108501
- az étel kiegészítő, étrendkiegészítő gyártása, lásd: 108902
- a szeszes italok, sör, bor és üdítőital gyártása, lásd: 11 ágazat

Mesterséges víz gyártása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a természetes vízből mesterségesen előállított víz gyártása, pl. Pi-víz, ezüst ionnal,
oxigénnel, hidrogénnel dúsított víz gyártása

KSH

OVTJ változás lista

META RENDSZER

2019.OKT. 28.
6 . oldal

canq_v2_u
Kódszám

133001

181204

234201

201911

201709

Textilkikészítés (nem saját előállítású textíliából) m.n.s.

Textilkikészítés (nem saját előállítású textíliából) m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik: a textíliák és ruházati termékek kikészítése, úgymint
fehérítés, festés, írezés és hasonló tevékenységek.
Ebbe a tételbe tartozik:
- a fonal, szövet és textiláru - beleértve a ruházati cikkekét is - fehérítése és festése
- a fonal, szövet és textiláru - beleértve a ruházati cikkeket is - szárítása, gőzölése,
zsugorítása, szanforizálása, mercerezése
- a farmer koptatása
- a pliszírozás és hasonló tevékenységek
- a nem saját előállítású ruhadarabok impregnálása, vízhatlanná tétele, bevonattal
ellátása, pl. gumiréteggel
- a függönyök és egyéb színházi textil termékek lángmentesítése

Ebbe a tételbe tartozik: a textíliák és ruházati termékek kikészítése, úgymint
fehérítés, festés, írezés és hasonló tevékenységek.
Ebbe a tételbe tartozik:
- a fonal, szövet és textiláru - beleértve a ruházati cikkekét is - fehérítése és festése
- a fonal, szövet és textiláru - beleértve a ruházati cikkeket is - szárítása, gőzölése,
zsugorítása, szanforizálása, mercerezése
- a farmer koptatása
- a pliszírozás és hasonló tevékenységek
- a nem saját előállítású ruhadarabok impregnálása, vízhatlanná tétele, bevonattal
ellátása, pl. gumiréteggel
- a szita- és filmnyomás szövetre és ruházati cikkre
- a függönyök és egyéb színházi textil termékek lángmentesítése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a népi iparművészeti és iparművészeti kékfestés, lásd: 133002
- a nyomás közvetlenül textíliára, ruházati termékre (pl. pólóra), lásd: 181204
- a nyomtatás közvetlenül ruházati termékre, lásd: 181204
- a szitanyomás textilre és ruházati termékre, lásd: 181204
- a szövetek gyári impregnálása, rétegezése, kenése vagy gumírozása, amennyiben
a gumi a fő alkotórész, lásd: 221901
- a helyben megvárható különféle szolgáltatások, lásd: 952911

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a népi iparművészeti és iparművészeti kékfestés, lásd: 133002
- a digitális nyomtatás és más nyomás közvetlenül textilre, ruházati termékre, lásd:
181204
- a szövetek gyári impregnálása, rétegezése, kenése vagy gumírozása, amennyiben
a gumi a fő alkotórész, lásd: 221901
- a helyben megvárható különféle szolgáltatások, lásd: 952911

Nyomás közvetlenül textíliára, műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára

Nyomás közvetlenül textíliára, műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nyomás közvetlenül textíliára, műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára
- a nyomtatás közvetlenül ruházati termékre (pl. pólóra)
- a szitanyomás textilre és ruházati termékre
- a címke, felirat, kép, minta stb. nyomása műanyagra (pl.: műanyag táskára,
műanyag fóliára stb.), üveglapra, fémre (pl.: alumínium fóliára, műszerre stb.), fára,
kerámiára stb.
- az emblémák és feliratok nyomása használati tárgyakra (bögre, ruhanemű,
öngyújtó stb.) magasnyomású szublimációs transzfer technológiával
- a fényképek rögzítése hőpréssel a különféle termékeken
- a fénykép nyomtatása ajándéktárgyakra (pl. üvegtermékekre, fémtárgyakra,
koktélpárnákra)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nyomtatás közvetlenül textilre, ruházati termékre (pl. pólóra)
- a címke, felirat, kép, minta stb. nyomása műanyagra (pl.: műanyag táskára,
műanyag fóliára stb.), üveglapra, fémre (pl.: alumínium fóliára, műszerre stb.), fára,
kerámiára stb.
- az emblémák és feliratok nyomása használati tárgyakra (bögre, ruhanemű,
öngyújtó stb.) magasnyomású szublimációs transzfer technológiával
- a fényképek rögzítése hőpréssel a különféle termékeken
- a fénykép nyomtatása ajándéktárgyakra (pl. üvegtermékekre, fémtárgyakra,
koktélpárnákra)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a helyben megvárható különféle szolgáltatások, lásd: 952901
- a helyben megvárható nyomás textilre, ruházati termékre, lásd: 952911

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a helyben megvárható különféle szolgáltatások, lásd: 952901
- a helyben megvárható nyomás textilre, ruházati termékre, lásd: 952911

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kerámia szaniterfelszerelés gyártása pl. kád, bidé, mosdó, WC-kagyló stb.
- az egyéb kerámiatermék gyártása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kerámia szaniterfelszerelés gyártása pl. kád, bidé, mosdó, WC-kagyló stb.
- az egyéb rögzített kerámiatermék, berendezés, szaniter, bútor gyártása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a tűzálló kerámiatermék gyártása, lásd: 232001
- a kerámia építőanyag gyártása, lásd: 233101, 233201

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a tűzálló kerámiatermék gyártása, lásd: 232001
- a kerámia építőanyag gyártása, lásd: 233101, 233201

Egészségügyi kerámia gyártása

Egészségügyi kerámia gyártása
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Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

Ebbe a tételbe tartozik minden fajta villanymotor és transzformátor (AC, DC, és
ACDC) gyártása.

Ebbe a tételbe tartozik minden fajta villanymotor és transzformátor (AC, DC, és
ACDC) gyártása.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a villanymotor (kivéve indítómotor belső égésű motorokhoz) gyártása
- a villamos energiát elosztó transzformátor gyártása
- a hegesztőtranszformátor gyártása
- a fénycsőelőtét gyártása (azaz transzformátor)
- az alállomási elosztótranszformátor gyártása
- az energiaátvitel és -elosztás feszültségszabályozó készülékeinek gyártása
- a generátor (kivéve a váltakozó áramú akkumulátortöltő generátor belső égésű
motorokhoz) gyártása
- a motort és generátort tartalmazó gépcsoport (kivéve a turbinagenerátor egység)
gyártása
- az armatúratekercselés a gyártási folyamat részeként
- az akkumulátor töltő gyártása forgóalkatrésszel

Ebbe a tételbe tartozik:
- a villanymotor (kivéve indítómotor belső égésű motorokhoz) gyártása
- a villamos energiát elosztó transzformátor gyártása
- a hegesztőtranszformátor gyártása
- a fénycsőelőtét gyártása (azaz transzformátor)
- az alállomási elosztótranszformátor gyártása
- az energiaátvitel és -elosztás feszültségszabályozó készülékeinek gyártása
- a generátor (kivéve a váltakozó áramú akkumulátortöltő generátor belső égésű
motorokhoz) gyártása
- a motort és generátort tartalmazó gépcsoport (kivéve a turbinagenerátor egység)
gyártása
- az armatúratekercselés a gyártási folyamat részeként
- az akkumulátor töltő gyártása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az elektronikai alkatrésznek szánt transzformátor és kapcsoló gyártása, lásd:
261101
- a villamos hegesztő- és forrasztóberendezés gyártása, lásd: 279001
- a nem forgógép inverter, egyenirányító és konverter gyártása, lásd: 279001
- az akkumulátor töltő gyártása forgóalkatrész nélkül, lásd: 279001
- a turbinagenerátor gépcsoport gyártása, lásd: 281101
- az indítómotor és generátor gyártása belső égésű motorokhoz, lásd: 293101

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az elektronikai alkatrésznek szánt transzformátor és kapcsoló gyártása, lásd:
261101
- a villamos hegesztő- és forrasztóberendezés gyártása, lásd: 279001
- a nem forgógép inverter, egyenirányító és konverter gyártása, lásd: 279001
- a turbinagenerátor gépcsoport gyártása, lásd: 281101
- az indítómotor és generátor gyártása belső égésű motorokhoz, lásd: 293101
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Egyéb villamos berendezés gyártása m.n.s.

Egyéb villamos berendezés gyártása m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik olyan különféle villamos termékek gyártása, amelyek nem
sorolhatók a motor, generátor, transzformátor, elem és akkumulátor, huzal- és
villanyszerelési termék, világítóberendezés vagy háztartási készülék előbbi
szakágazataiba.
Ebbe a tételbe tartozik:
- az akkumulátortöltő gyártása (forgóalkatrész nélkül)
- a villamos ajtónyitó és -záró gyártása
- a villamos csengő gyártása
- a szigetelt vezetékből készült hosszabbítózsinór gyártása
- az elektromos vezetékkészletek gyártása szigetelt huzalból csatlakozóval
- az ultrahangos tisztítógép gyártása (kivéve laboratóriumi és fogászati)
- a szolárium (barnító ágy) gyártása
- az inverter (forgóalkatrész nélkül), egyenirányító (szilárd anyagú), üzemanyagcella,
szabályozós és anélküli tápegység gyártása
- a szünetmentes tápegység (UPS) gyártása
- a zavarszűrő gyártása (kivéve az egyenletes feszültség elosztásához)
- a készülékhez tartozó, a hosszabbítóval ellátott és más villamosvezeték-összeállítás
gyártása szigetelt vezetékkel és csatlakozóval
- a szén- és grafitelektróda, -érintkező és más elektromos szén- és grafittermék gyártása
- a részecskegyorsító gyártása
- a villamos ellenállás, kondenzátor és hasonlók gyártása
- az elektromágnes gyártása
- az elektromágneses tengelykapcsoló (kuplung) és fék gyártása
- a sziréna, vészjelző gyártása
- az elektronikus eredményjelző tábla gyártása
- a villamos (jelzés, felirat) fényreklám gyártása
- a villamos szigetelés (kivéve üveg vagy porcelán) gyártása
- az elektromos hegesztő- és forrasztóberendezés gyártása, beleértve a kézi
forrasztópákát is

Ebbe a tételbe tartozik olyan különféle villamos termékek gyártása, amelyek nem
sorolhatók a motor, generátor, transzformátor, elem és akkumulátor, huzal- és
villanyszerelési termék, világítóberendezés vagy háztartási készülék előbbi
szakágazataiba.
Ebbe a tételbe tartozik:
- az akkumulátortöltő gyártása (forgóalkatrész nélkül)
- a villamos ajtónyitó és -záró gyártása
- a villamos csengő gyártása
- a szigetelt vezetékből készült hosszabbítózsinór gyártása
- az elektromos vezetékkészletek gyártása szigetelt huzalból csatlakozóval
- az ultrahangos tisztítógép gyártása (kivéve laboratóriumi és fogászati)
- a szolárium (barnító ágy) gyártása
- az inverter (forgóalkatrész nélkül), egyenirányító (szilárd anyagú), üzemanyagcella,
szabályozós és anélküli tápegység gyártása
- a szünetmentes tápegység (UPS) gyártása
- a zavarszűrő gyártása (kivéve az egyenletes feszültség elosztásához)
- a készülékhez tartozó, a hosszabbítóval ellátott és más villamosvezeték-összeállítás
gyártása szigetelt vezetékkel és csatlakozóval
- a szén- és grafitelektróda, -érintkező és más elektromos szén- és grafittermék gyártása
- a részecskegyorsító gyártása
- a villamos ellenállás, kondenzátor és hasonlók gyártása
- az elektromágnes gyártása
- az elektromágneses tengelykapcsoló (kuplung) és fék gyártása
- a sziréna, vészjelző gyártása
- az elektronikus eredményjelző tábla gyártása
- a villamos (jelzés, felirat) fényreklám gyártása
- a villamos szigetelés (kivéve üveg vagy porcelán) gyártása
- az elektromos hegesztő- és forrasztóberendezés gyártása, beleértve a kézi
forrasztópákát is

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a porcelán villamos szigetelés gyártása, lásd: 234301
- a szén- és grafitszálak és -termékek gyártása (kivéve elektródát és villamos
alkalmazásokat), lásd: 239901
- az elektronikai alkatrész típusú egyenirányító, feszültségszabályozó és
áramátalakító integrált áramkör, villamos kondenzátor, villamos ellenállás és
hasonló egység gyártása, lásd: 261101
- a transzformátor, motor, generátor, kapcsolószerkezet, relé és ipari vezérlőegység
gyártása, lásd: 271 alágazat
- az akkumulátor töltő gyártása forgóalkatrésszel, lásd: 271101
- az elem gyártása, lád: 272001
- a hiradás-technikai és villamosvezeték, áramvezető és nem áramvezető
kábeltermék gyártása, lásd: 273 alágazat
- a világítóberendezés gyártása, lásd: 274001
- a háztartási készülékek gyártása, lásd: 275 alágazat
- a nem elektromos hegesztő- és forrasztóberendezés gyártása, lásd: 282901
- a gépjármű villamos berendezéseinek pl. generátor, váltakozó áramú generátor,
gyújtógyertya, gyújtás vezetékrendszere, villamos ablakemelő, központizárrendszer, feszültségszabályozó gyártása, lásd: 293101

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a porcelán villamos szigetelés gyártása, lásd: 234301
- a szén- és grafitszálak és -termékek gyártása (kivéve elektródát és villamos
alkalmazásokat), lásd: 239901
- az elektronikai alkatrész típusú egyenirányító, feszültségszabályozó és
áramátalakító integrált áramkör, villamos kondenzátor, villamos ellenállás és
hasonló egység gyártása, lásd: 261101
- a transzformátor, motor, generátor, kapcsolószerkezet, relé és ipari vezérlőegység
gyártása, lásd: 271 alágazat
- az akkumulátor töltő gyártása, lásd: 271101
- az elem gyártása, lád: 272001
- a hiradás-technikai és villamosvezeték, áramvezető és nem áramvezető
kábeltermék gyártása, lásd: 273 alágazat
- a világítóberendezés gyártása, lásd: 274001
- a háztartási készülékek gyártása, lásd: 275 alágazat
- a nem elektromos hegesztő- és forrasztóberendezés gyártása, lásd: 282901
- a gépjármű villamos berendezéseinek pl. generátor, váltakozó áramú generátor,
gyújtógyertya, gyújtás vezetékrendszere, villamos ablakemelő, központizárrendszer, feszültségszabályozó gyártása, lásd: 293101
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472402

477204

201911

Édesség-kiskereskedelem

Édesség-kiskereskedelem

Ebbe a tételbe tartozik:
- a cukrászsütemény, torta, mézeskalács szakosodott bolti kiskereskedelme
- az édesség (pl. csokoládé, cukorka, nápolyi) szakosodott bolti kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a cukrászsütemény, torta, mézeskalács szakosodott bolti kiskereskedelme
- az édesség (pl. csokoládé, cukorka, nápolyi) szakosodott bolti kiskereskedelme

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a cukrászati termékek értékesítése cukrászdai vendéglátás keretében, lásd: 561010

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a cukrászati termékek értékesítése cukrászdai vendéglátás keretében, lásd:
561001

Bőr nyergesáru, lószerszám kiskereskedelem
Ebbe a tételbe tartozik:
- a bőr nyergesáru, lószerszám szakosodott bolti kiskereskedelme

477602

493901

511003

201709

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nyakörv, póráz, állat ruha szakosodott bolti kiskereskedelme, lásd: 477602

Bőr nyergesáru, lószerszám kiskereskedelem

Ebbe a tételbe tartozik:
- a bőr nyergesáru, lószerszám szakosodott bolti kiskereskedelme
- a nyakörv, póráz, állat ruha szakosodott bolti kiskereskedelme

Hobbiállat, - eledel és takarmány kiskereskedelem

Hobbiállat, - eledel és takarmány kiskereskedelem

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hobbiállat és hobbiállateledel szakosodott bolti kiskereskedelme
- az állat táplálékkiegészítők szakosodott bolti kiskereskedelme
- a nyakörv, póráz, állat ruha szakosodott bolti kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hobbiállat és hobbiállateledel szakosodott bolti kiskereskedelme
- az állat táplálékkiegészítők szakosodott bolti kiskereskedelme

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a díszállat, díszhal szakosodott kiskereskedelme, lásd: 477607

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a díszállat, díszhal szakosodott kiskereskedelme, lásd: 477607

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéb m.n.s. eszközzel - nem autóbusszal, nem személygépkocsival illetve nem
élőerővel (pl. lassújárművel, motorkerékpárral ) végzett személyszállítás vezetővel
- a városi, agglomeráció közlekedési rendszer részét nem képező egyéb köttött pálya
üzemeltetése, pl. síkló, sífelvonó, függővasút, kötélpálya, turisztikai hajtány

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéb m.n.s. eszközzel - nem autóbusszal, nem személygépkocsival illetve nem
élőerővel (pl. lassújárművel, motorkerékpárral ) végzett személyszállítás vezetővel

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mentőszolgálat lásd: 869001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mentőszolgálat lásd: 869001

Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás

Légiutas-kísérő

Ebbe a tételbe tartozik:
- a légi jármű fedélzetén szolgálatot teljesítő légiutas-kísérő

Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás
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551001

551002

201911

201709

Szállodai szolgáltatás m.n.s.

Szállodai szolgáltatás m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- az elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára, tipikusan napi vagy heti
időtartamra a látogatók számára nyújtott szálláshely-szolgáltatás.
Idetartoznak a bútorozott, néhány esetben teakonyhával felszerelt vendégszobák és
lakosztályok. A vendégek részére további szolgáltatások nyújthatók: pl. étel- és
italszolgáltatás, parkolás, mosoda, uszoda, edzőterem, pihenési, szórakozási
szabadidős lehetőségek, konferencia- és rendezvénylétesítmények.
Ebbe a tételbe tartozó kereskedelmi szálláshelyek:
- szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített
szálláshelytípus, amelyben a szálláshely és reggeli szolgáltatása mellett egyéb
szolgáltatásokat is nyújtanak a szálláshely-szolgáltatás keretében, és ahol a
hasznosított szobák száma legalább tizenegy (lásd lábjegyzet)
- üdülőszálloda
- apartmanszálloda
- motel
- gyógyszálloda, wellness szálloda

Ebbe a tételbe tartozik:
- az elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára, tipikusan napi vagy heti
időtartamra a látogatók számára nyújtott szálláshely-szolgáltatás.
Idetartoznak a bútorozott, néhány esetben teakonyhával felszerelt vendégszobák és
lakosztályok. A vendégek részére további szolgáltatások nyújthatók: pl. étel- és
italszolgáltatás, parkolás, mosoda, uszoda, edzőterem, pihenési, szórakozási
szabadidős lehetőségek, konferencia- és rendezvénylétesítmények.
Ebbe a tételbe tartozó kereskedelmi szálláshelyek:
- szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített
szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb
szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább
tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy (lásd lábjegyzet)
- üdülőszálloda
- apartmanszálloda
- motel
- gyógyszálloda, wellness szálloda

Lábjegyzet: 239/2009. Korm. rendelet

Lábjegyzet: 239/2009. Korm. rendelet

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az üdülőbérleti jogos (időmegosztásos, time share) rendszerben nyújtott szálláshelyszolgáltatás az állandó lakóhelyüktől eltérő helyen tartózkodó látogatók számára, lásd:
552003
- a ház, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása tartós
használatra, jellegzetesen havi vagy éves időtartamra, lásd: 68 ágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az üdülőbérleti jogos (időmegosztásos, time share) rendszerben nyújtott szálláshelyszolgáltatás az állandó lakóhelyüktől eltérő helyen tartózkodó látogatók számára, lásd:
552003
- a ház, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása tartós
használatra, jellegzetesen havi vagy éves időtartamra, lásd: 68 ágazat

Ebbe a tételbe tartozik:
- a panzió szolgáltatás
Panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített
szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás
kötelező, és ahol a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt,
az ágyak száma legalább tizenegy (lásd lábjegyzet)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a panzió szolgáltatás
Panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített
szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de
legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz (lásd lábjegyzet)

Panzió szolgáltatás

Lábjegyzet: 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az üdülőbérleti jogos (időmegosztásos, time share) rendszerben nyújtott szálláshelyszolgáltatás az állandó lakóhelyüktől eltérő helyen tartózkodó látogatók számára, lásd:
552003
- a ház, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása tartós
használatra, jellegzetesen havi vagy éves időtartamra, lásd: 68 ágazat

Panzió szolgáltatás

Lábjegyzet: 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az üdülőbérleti jogos (időmegosztásos, time share) rendszerben nyújtott szálláshelyszolgáltatás az állandó lakóhelyüktől eltérő helyen tartózkodó látogatók számára, lásd:
552003
- a ház, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása tartós
használatra, jellegzetesen havi vagy éves időtartamra, lásd: 68 ágazat
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552001

201911

Közösségi szálláshely-szolgáltatás

Közösségi szálláshely-szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a közösségi szálláshely-szolgáltatás
Közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából
létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is
hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább
három, az ágyak száma legalább tizenkettő (lásd lábjegyzet) pl.: az ifjúsági-,
turistaszállás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a közösségi szálláshely-szolgáltatás
Közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából
létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is
hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az
ágyak száma legalább tizenegy (lásd lábjegyzet) pl.: az ifjúsági-, turistaszállás

Lábjegyzet: 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet

552003

201709

Lábjegyzet: 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nem üdülési, nem turisztikai egyéb szálláshely-szolgáltatás, lásd: 559001
- az üzleti célú szálláshely-szolgáltatás diákok, idénymunkások, munkavállalók részére,
lásd: 559001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nem üdülési, nem turisztikai egyéb szálláshely-szolgáltatás, lásd: 559001
- az üzleti célú szálláshely-szolgáltatás diákok, idénymunkások, munkavállalók részére,
lásd: 559001

Ebbe a tételbe tartozik:
- az üdülőháztelep szolgáltatás
Üdülőháztelep: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából,
közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a
szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben
(üdülőegységben) nyújtják, amennyiben az e célra hasznosított szálláshelyek száma
eléri a hármat, függetlenül a szobák vagy ágyak számától (lásd lábjegyzet)

Ebbe a tételbe tartozik:
- az üdülőházi szolgáltatás
Üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített
területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást
különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben
(üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától (lásd
lábjegyzet)
- az üdülőbérleti jogos (időmegosztásos, time share) rendszerben nyújtott
szálláshelyszolgáltatás az állandó lakóhelyüktől eltérő helyen tartozkodó látogatók
számára

Üdülőháztelep szolgáltatás

Lábjegyzet: 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet

Üdülőházi szolgáltatás

Lábjegyzet: 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az üdülőbérleti jogos (időmegosztásos, time share) rendszerben nyújtott
szálláshelyszolgáltatás az állandó lakóhelyüktől eltérő helyen tartozkodó látogatók
számára, lásd: 552006
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Szálláshely-szolgáltatás m.n.s.

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára
nyújtott szálláshely-szolgáltatás; egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő
szolgáltatásokat nyújt
- az üdülőbérleti jogos (időmegosztásos, time share) rendszerben nyújtott
szálláshely-szolgáltatás az állandó lakóhelyüktől eltérő helyen tartózkodó látogatók
számára

Ebbe a tételbe tartozik:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára
nyújtott szálláshely-szolgáltatás; egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő
szolgáltatásokat nyújt
- a faház, bungaló napi takarítás nélkül
- az egyéb, üdülési célú szálláshely-szolgáltatás
Egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, (a szálloda, panzió,
üdülőház, közösségi szálláshely kivételével) nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás
rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra
hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat (lásd
lábjegyzet)
Egyéb szálláshely típusok:
Vendégszoba: lakásnak a vendégek részére elkülönített szobája, egészségügyi
helyiségek és konyha
Vendégház: egy helyrajzi számon szereplő ingatlna, szobák illetve apartmanok
együttese
Apartman (egy légterű): a konyha és a hálószoba egy légtérben van. A konyhát és a
fürdőszobát kizárólag az apartman vendégei használják
Apartman (egy hálószobás): a hálószoba a konyhától külön helységben van. A
konyhát és a fürdőszobát kizárólag az apartman vendégei használják
Apartman (két hálószobás): az apartmanhoz két, külön bejáratú hálószoba tartozik. A
konyhát és a fürdőszobát kizárólag az apartman vendégei használják. (MOSZ
nemzeti védjegy alapján)
Lábjegyzet: 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a rövid időtartamú szálláshely-szolgáltatás napi takarítással, ágyneműcserével,
étel- és italszolgáltatással, lásd: 551001, 551002
- a falusi szálláshely-szolgáltatás, lásd: 552011
- a falusi szálláshely típusú vendégszoba, vendégház, lásd: 552011
- a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása
tartós használatra, jellemzően havi vagy éves időtartamra, lásd: 68 ágazat
Nem tartozik ide a kormány rendelet alapján megfogalmazott egyéb szálláshelyszolgáltatás, amely szolgáltatás magánszemélyként és egyéni vállalkozásként nem
végezhető.
Egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából
létesített épületben, de szálláshelyszolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy
nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező
épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra
kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma
legfeljebb száz (lásd lábjegyzet)
Lábjegyzet: 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a rövid időtartamú szálláshely-szolgáltatás napi takarítással, ágyneműcserével,
étel- és italszolgáltatással, lásd: 551001, 551002
- a falusi szálláshely-szolgáltatás, lásd: 552011
- a falusi szálláshely típusú vendégszoba, vendégház, lásd: 552011
- a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása
tartós használatra, jellemzően havi vagy éves időtartamra, lásd: 68 ágazat
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Falusi szálláshely-szolgáltatás

Falusi szálláshely-szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a falusi szálláshely-szolgáltatás, ami jellemzően a napi vagy heti, elsősorban rövid
időtartalmú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás
Falusi szálláshely-szolgáltatás: a kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések
valamint a gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100
fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan magánszálláshely, amelyet úgy
alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és
kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben
kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek (lásd lábjegyzet)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a falusi szálláshely-szolgáltatás, ami jellemzően a napi vagy heti, elsősorban rövid
időtartalmú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás
Falusi szálláshely-szolgáltatás: a kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések
valamint a gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100
fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy
alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és
kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben
kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek (lásd lábjegyzet)

Fajtái: vendégszoba, lakrész, vendégház, sátorozóhely (FATOSZ nemzeti védjegy
alapján)

Fajtái: vendégszoba, lakrész, vendégház, sátorozóhely (FATOSZ nemzeti védjegy
alapján)

Vendégszoba: a vendégek rendelkezésére bocsátható önálló lakóegység, amely egy
lakóhelyiségből, és a minősítéstől függően a hozzátartozó mellékhelyiségekből áll
Lakrész: önálló épület kettő, illetve több szobából álló lehatárolt része a minősítéstől
függően hozzátartozó mellékhelyiségekkel együtt
Vendégház: önálló épület, több szobával, mellékhelyiségekkel és főzési lehetőséggel
rendelkező lakó-, illetve üdülőegység, családok vagy kisebb csoportok
elszállásolására
Sátorozóhely: csak valamelyik falusi szálláshely típus mellett, mintegy azt
kiegészítve üzemeltethető az előírt feltételek megléte esetén pl.: falusi vendégház
sátorozóhellyel

Vendégszoba: a vendégek rendelkezésére bocsátható önálló lakóegység, amely egy
lakóhelyiségből, és a minősítéstől függően a hozzátartozó mellékhelyiségekből áll
Lakrész: önálló épület kettő, illetve több szobából álló lehatárolt része a minősítéstől
függően hozzátartozó mellékhelyiségekkel együtt
Vendégház: önálló épület, több szobával, mellékhelyiségekkel és főzési lehetőséggel
rendelkező lakó-, illetve üdülőegység, családok vagy kisebb csoportok
elszállásolására
Sátorozóhely: csak valamelyik falusi szálláshely típus mellett, mintegy azt
kiegészítve üzemeltethető az előírt feltételek megléte esetén pl.: falusi vendégház
sátorozóhellyel

Lábjegyzet: 239/2009. (X.20.) Korm. rend.

Lábjegyzet: 239/2009. (X.20.) Korm. rend.

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéb szálláshely típusú vendégszoba, vendégház, lásd: 552006
- az ideiglenesen tartózkodó személyek számára nem üdülési, nem turisztikai célú egyéb
szálláshely szolgáltatás (pl. albérlők háza), lásd: 559001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéb szálláshely típusú vendégszoba, vendégház, lásd: 552006
- az ideiglenesen tartózkodó személyek számára nem üdülési, nem turisztikai célú egyéb
szálláshely szolgáltatás (pl. albérlők háza), lásd: 559001

Magánszálláshely szolgáltatás
Ebbe a tételbe tartozik:
- a magánszálláshely szolgáltatás
Magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából,
magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve
azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a
szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat (lásd
lábjegyzet)
Lábjegyzet: 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet
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Kempingszolgáltatás

Kempingszolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a rövid időtartamú tartózkodás céljából érkező látogatók számára kempingben,
horgász- és vadásztáborban nyújtott szálláshely-szolgáltatás
- a parkolóhely és a hozzá kapcsolódó közüzemi szolgáltatás biztosítása lakókocsik
részére
- a táborhely biztosítása sátrakhoz vagy hálózsákokhoz

Ebbe a tételbe tartozik:
- a rövid időtartamú tartózkodás céljából érkező látogatók számára kempingben,
horgász- és vadásztáborban nyújtott szálláshely-szolgáltatás
- a táborhely biztosítása sátrakhoz vagy hálózsákokhoz
- a gyerek üdültetés, szabadidős tábor megszervezése és lebonyolítása kempingben
- a gyermekek napközis táboroztatása rekreációs és szabadidős céllal
- a lakókocsi és kamionparkoló szolgáltatás: szálláshely-szolgáltatás felnőtteknek,
fiatalok vagy gyermekek számára kiegészítve vendéglátással és rekreációs vagy
oktatási lehetőségekkel, amelynek díja egy összegben fizetendő

Kemping: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített, külön
zárt területen működő szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és
járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve
üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket
és szolgáltatásokat (így különösen: tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi
célokat szolgáló vizesblokk, energiaellátás, digitális információ (WIFI),
portaszolgálat) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik
(lásd lábjegyzet)
Lábjegyzet: 238/2009. (X.20.) Korm. rendelet

Kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából
létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik
számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a
továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például
tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk,
portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik
(lásd lábjegyzet)
Lábjegyzet: 238/2009. (X.20.) Korm. rendelet

553004

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a közösségi szálláshely, faház, hegyi menedékház, lásd: 552001, 552006, 552009
- a gyermek üdültetés, szabadidős tábor megszervezése és lebonyolítása saját
tulajdonú üdülőben, lásd: 552004
- a telepített sátortábor, lásd: 552008
- a gyerek üdültetés, szabadidős tábor megszervezése és lebonyolítása kempingben,
lásd: 553004
- a gyermekek napközis táboroztatása szabadidős és nyaralási céllal, lásd: 553004

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a közösségi szálláshely, faház, hegyi menedékház, lásd: 552001, 552006, 552009
- a telepített sátortábor, lásd: 552008

Szabadidős és nyaralótáboroztatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szálláshely-szolgáltatás táborban teljes ellátással, szabadidős és/vagy
sportfoglalkozással felnőttek, fiatalok vagy gyermekek részére egy csomagban
elszámolva
- a gyermekek napközis táboroztatása szabadidős és nyaralási céllal
- a gyerek üdültetés, szabadidős tábor megszervezése és lebonyolítása kempingben

561005

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyermek üdültetés, szabadidős tábor megszervezése és lebonyolítása saját
tulajdonú üdülőben, lásd: 552004

Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé

Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé

Ebbe a tételbe tartozik:
- a melegített kész-, illetve félkész ételek, frissen sült (grillezett) húsok, halak, nyers
saláták és zöldségfélék, sütő- és édesipari termékek, kávé, szeszes és szeszmentes
italok stb. árusítása (lásd lábjegyzet)
- az ételt központi egységben való elkészítése és onnan való kiszállítása a lakosság,
magánszemély részére, pl. food expressz (lásd lábjegyzet)
Ezen szolgáltatások mellett nem biztosítanak ülőhelyet és nincs pincéri felszolgálás.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a melegített kész-, illetve félkész ételek, frissen sült (grillezett) húsok, halak, nyers
saláták és zöldségfélék, sütő- és édesipari termékek, kávé, szeszes és szeszmentes
italok stb. árusítása (lásd lábjegyzet)
- az ételt központi egységben való elkészítése és onnan való kiszállítása a lakosság,
magánszemély részére, pl. food expressz (lásd lábjegyzet)
Ezen szolgáltatások mellé biztosított az ülőhely és a pincéri felszolgálás.

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

Lábjegyzet: 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet, hatályon kívül helyezte: 210/2009. (IX.
29.) Korm. rendelet
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Éttermi vendéglátás
Ebbe a tételbe tartozik:
- az ételkészítés és az ehhez kapcsolódó italszolgáltatás éttermekben és hasonló
étkezőhelyeken teljes kiszolgálással az asztalnál (beleértve: pult, boksz) ülő
vendégek számára egyedi pincéri felszolgálással, szórakoztató műsor mellett vagy
anélkül
- az ételkészítés és az ehhez kapcsolódóan italszolgáltatás szállodákban vagy más
szálláshelyeken, közlekedési eszközökön, pl. vonaton vagy hajón
- az étkezőkocsis szolgáltatás
- az önkiszolgáló ételszolgáltatás
- az étteremben készített ételek elkészítése és kiszállítása lakosságnak

561010

682001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ételek kiskereskedelmi értékesítése automatán keresztül, lásd: 479903
- az étel házhozszállítása díjazásért vagy megbízásos alapon, lásd: 532005
- a szerződéssel működő kedvezményes étkeztetés (közétkeztetés), lásd: 562903
- az italszolgáltatás ételkészítés nélkül, lásd: 5630 szakágazat

Cukrászda, fagylaltozó

Ebbe a tételbe tartozik:
- a cukrászdai vendéglátás
- a fagylaltozó működtetése - fagylalt készítése és kimérése elvitelre és/vagy
helyben fogyasztásra

Lakóingatlan bérbeadás

Lakóingatlan bérbeadás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a saját tulajdonú vagy bérelt (lízingelt) lakóingatlan tartós bérbeadása, tartós
bérlete, üzemeltetése:
- házak, lakások, apartmanházak
- többségében lakásokat tartalmazó többcélú épületek
- mobil lakások (lakókonténerek) elhelyezésére szolgáló területek és egyéb mobil
lakóterek
- időmegosztásos (time share) tulajdonban lévő lakóingatlan
- a lakóházak és bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérletbe
adása tartós használatra, jellemzően havi vagy éves jelleggel
- az épületberuházás saját üzemeltetés céljából
- a lakásként használt lakókonténerek és egyéb mobil lakóterek telepének
üzemeltetése
- a használatban lévő állami, kormányzati tulajdonú lakóingatlan bérbeadása és
üzemeltetése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a saját tulajdonú vagy bérelt (lízingelt) lakóingatlan tartós bérbeadása, tartós
bérlete, üzemeltetése:
- házak, lakások, apartmanházak
- többségében lakásokat tartalmazó többcélú épületek
- mobil lakások (lakókonténerek) elhelyezésére szolgáló területek és egyéb mobil
lakóterek
- időmegosztásos (time share) tulajdonban lévő lakóingatlan
- a lakóházak és bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérletbe
adása tartós használatra, jellemzően havi vagy éves jelleggel
- az épületberuházás saját üzemeltetés céljából
- a lakásként használt lakókonténerek és egyéb mobil lakóterek telepének
üzemeltetése
- a használatban lévő állami, kormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és
üzemeltetése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a szállodák, apartmanszállodák, panziók, kempingek, kamionparkolók és egyéb nem
lakóépületek vagy rövid tartózkodásra szolgáló szálláshelyek üzemeltetése, lásd: 55
ágazat
- a szoba, lakrész kiadása nem turisztikai célra, ideiglenes jelleggel, lásd: 559007

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a szállodák, apartmanszállodák, panziók, kempingek, kamionparkolók és egyéb nem
lakóépületek vagy rövid tartózkodásra szolgáló szálláshelyek üzemeltetése, lásd: 55
ágazat
- a szoba, lakrész kiadása nem turisztikai célra, ideiglenes jelleggel, lásd: 559007
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Gazdasági építmény bérbeadása

Gazdasági építmény bérbeadása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a saját tulajdonú vagy bérelt ipari, kereskedelmi, illetve egyéb nem lakóingatlan
bérbeadása és üzemeltetése tartós használatra, pl:
- gyárak, üzemek, irodaépületek
- vásári csarnokok, piacok
- üzleti (kereskedelmi, turisztikai) kiállítócsarnok
- többfunkciós épületek, melyek elsődlegesen nem lakás célúak
- mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és hasonló ingatlanok (pl. állatok
elhelyezésére szolgáló építmény bérbeadása, üzemeltetése)
- a használatban lévő állami, kormányzati tulajdonú gazdasági építmények
bérbeadása és üzmeltetése
- az összeállítható pavilon és szállítható faház bérbeadása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a saját tulajdonú vagy bérelt ipari, kereskedelmi, illetve egyéb nem lakóingatlan
bérbeadása és üzemeltetése tartós használatra, pl:
- gyárak, üzemek, irodaépületek
- kiállítási és vásári csarnokok, piacok, többfunkciós épületek, melyek
elsődlegesen nem lakás célúak
- mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és hasonló ingatlanok (pl. állatok
elhelyezésére szolgáló építmény bérbeadása, működtetése)
- zárható garázsok, lakókocsi parkolók, egyéb parkolóhelyek bérbeadása tartós
használatra, jellegzetesen havi egy éves időtartamra
- az állami tulajdonban vagy használatban levő épületek működtetése
- az összeállítható pavilon és szállítható faház bérbeadása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a kultúrális, művészeti célú kiállítási csarnok, kiállítóterem bérbadása, lásd: 682006
- az üzlethelyiség bérbeadása, üzemeltetése, lásd: 682007
- a zárható garázsok, lakókocsi parkolók, egyéb parkolóhelyek bérbeadása tartós
használatra, jellegzetesen havi vagy éves időtartamra, lásd: 682008

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az üzlethelyiség bérbeadása, üzemeltetése, lásd: 682007

Művelődési ház és művelődést szolgáló önálló rendeltetési egység
rendeltetésének megfelelő bérbeadása

Művelődési ház és művelődést szolgáló önálló rendeltetési egység
rendeltetésének megfelelő bérbeadása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a művelődési ház és művelődést szolgáló önálló rendeltetési egység
rendeltetésének megfelelő bérbeadása
- a színház, hangversenyterem bérbeadása
- a kultúrális, művészeti célú kiállítási csarnok, kiállítóterem bérbadása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a művelődési ház és művelődést szolgáló önálló rendeltetési egység
rendeltetésének megfelelő bérbeadása
- a színház, hangversenyterem bérbeadása

Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése m.n.s.

Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a tárolási lehetőség (pl. raktár) bérbeadása a bérbevevő saját árujának
raktározására
- a zárható garázsok, lakókocsi parkolók, egyéb parkolóhelyek bérbeadása tartós
használatra, jellegzetesen havi vagy éves időtartamra

Ebbe a tételbe tartozik:
- a tárolási lehetőség (pl. raktár) bérbeadása a bérbevevő saját árujának
raktározására

Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés (kivéve: büntető ügyekben)

Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés (kivéve: büntető ügyekben)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a közreműködés, amely magába foglalja az egyezségi eljárást vagy közvetítést a
munkavállalók és a vezetők, illetve cégek vagy magánszemélyek közötti vita esetén
az egyezség létrehozása érdekében
- a permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés gazdasági-, munka-, polgári jogi
ügyekben
- a polgári jogviták bírságon kívüli rendezésében közreműködő bejegyzett közvetítők
(mediátor) tevékenysége

Ebbe a tételbe tartozik:
- a közreműködés, amely magába foglalja az egyezségi eljárást vagy közvetítést a
munkavállalók és a vezetők, illetve cégek vagy magánszemélyek közötti vita esetén
az egyezség létrehozása érdekében
- a mediáció - az ügyfelek közötti jogviták peren kívüli rendezése megegyezés útján
- a polgári jogviták bírságon kívüli rendezésében közreműködő bejegyzett közvetítők
(mediátor)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés büntető ügyekben, lásd: 691007

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés büntető ügyekben, lásd: 691007
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702207
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Belső ellenőrzés
Ebbe a tételbe tartozik:
- a gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek belső ellenőrzése
belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó
tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és
eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az
ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát (lásd
lábjegyzet)

711206

Lábjegyzet: 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Beruházás lebonyolítói tevékenység

Beruházás lebonyolítói tevékenység

EEbbe a tételbe tartozik:
- a megbízó részére végzett építési beruházás sikeres lebonyolításának és
befejezésének elvállalása teljes felelősséggel, beleértve a finanszírozás és a
tervezés szervezését, a tenderek megpályázását és a teljesítés irányítását és az
ellenőrzést

Ebbe a tételbe tartozik:
- a megbízó részére végzett építési beruházás sikeres lebonyolításának és
befejezésének elvállalása teljes felelősséggel, beleértve a finanszírozás és a
tervezés szervezését, a tenderek megpályázását és a teljesítés irányítását és az
ellenőrzést

A beruházás-lebonyolító feladata az építési beruházás megvalósításának
koordinálása. (lásd: lábjegyzet)
E feladatkörében a beruházás-lebonyolító gondoskodik különösen:
a) a tervező kiválasztásának előkészítéséről és a tervező kiválasztásának
koordinálásáról, közbeszerzési eljárás (tervpályázat) lefolytatása esetén a
közbeszerzési eljárás (tervpályázat) előkészítéséről, valamint a közbeszerzési
eljárás (tervpályázat) lefolytatásának koordinálásáról;
b) az építési beruházás előkészítéséről, szükség szerint előtanulmányok (elsősorban
vázlatterv, tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány) készítéséről;
c) a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és a
közbeszerzési dokumentumoknak az elkészítéséről;
d) az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás
lebonyolításának figyelemmel kíséréséről;
e) európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházás esetében a támogatást
nyújtó szervezettel való kapcsolattartásról;
f) a közbeszerzési eljárás szabályszerű lefolytatásának ellenőrzését végző
szervezetekkel való kapcsolattartásról;
g) a kivitelezés műszaki ellenőrének kiválasztásáról;
h) a tervezői művezetés szükségességének meghatározásáról;
i) az elkészült építési beruházás átadás-átvételi eljárásának koordinálásáról.
Lábjegyzet: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az építőipari tevékenységek, lásd: 41, 42 ágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az építőipari tevékenységek, lásd: 41, 42 ágazat
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711213

749001

201911
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Építésügyi műszaki szakértő (kivéve: építészmérnökök)

Építésügyi műszaki szakértő (kivéve: építészmérnökök)

Ebbe a tételbe tartozik:
- az építési műszaki szakértői tevékenység:
- általános építményekre vonatkozóan
- sajátos építményfajtákra (pl. közlekedési, hírközlési, vízgazdálkodási,
bányászati, gáz- és olajipari, energiaellátási építmények) vonatkozóan
- építésügyi műszaki szakági (pl. tartószerkezeti, épületszerkezeti, építmények
gépészeti, - épületfizikai, -épületenergetikai, építményvillamossági, geotechnikai,
építési szakipari, építési szerelőipari, építőanyag-ipari, hídszerkezeti szakértői)
területen
- építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterületen (beruházások
előkészítésének, megvalósítási folyamatok iránytíásának, kivitelezési munkák
műszaki tartalmának szakértése) (lásd lábjegyzet)

Ebbe a tételbe tartozik:
- az építési műszaki szakértői tevékenység:
- általános építmények
- sajátos építményfajták (pl. közlekedési, hírközlési, vízgazdálkodási, bányászati,
gáz- és olajipari, energetikai építmények szakértői)
- építésügyi műszaki szakági (pl. tartószerkezeti, épületszerkezeti, építmények
gépészeti, - épületfizikai, -épületenergetikai, építményvillamossági, geotechnikai,
építési szakipari, építési szerelőipari, építőanyag-ipari, hídszerkezeti szakértői)
- építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterületen (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Lábjegyzet: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

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

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

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 nyomástartó berendezés kezelése
- a levegő és ammónia kompresszor, végtartály és segédberendezéseinek kezelése

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

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a könyvelés, lásd: 692003
- a gép és berendezés tervezése, ipari formatervezése, lásd: 711209, 741001
- a foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenység, lásd: 749011
- 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:
- 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
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749009

749058

749060
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Egészségügyi tervezés, szakértés, módszertani feladatok végzése

Egészségügyi tervezés, szakértés, módszertani feladatok végzése

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

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

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

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:
- 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 szociális
intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatában
- a szakértői közreműködés a komplex minősítési eljárásban
- az ápolási díjra való jogosultság megállapítása során az ápolási gondozási
szükséglet vizsgálatára, valamint a gyermekek otthongondozási díjára való
jogosultság megállapítása során az önellátásra való képesség vizsgálatára
vonatkozó szakértői tevékenység (lásd lábjegyzet)

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

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

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

Szociálpolitikai szakértés

Növényvédelmi szakértés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a növényvédelmi szakértés, növényorvosi tevékenység

Szociálpolitikai szakértés
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851001

855101
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Iskolai előkészítő oktatás

Iskolai előkészítő oktatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az iskola-előkészítő oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés)
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten
- a korai fejlesztés

Ebbe a tételbe tartozik:
- az iskola-előkészítő oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés)
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten
- a korai fejlesztés

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyermekek napközis táboroztatása szabadidős és nyaralási céllal, lásd: 553004
- a gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 8891 szakágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyermekek napközis táboroztatása rekreációs és szabadidős céllal, lásd: 553001
- a gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 8891 szakágazat

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, úszásoktatás
- a hivatásos sportoktatók, 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

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: 553004
- 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

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

Sport és szabadidős képzés

Sport és szabadidős képzés

KSH

OVTJ változás lista

META RENDSZER

2019.OKT. 28.
21 . oldal

canq_v2_u
Kódszám

869001
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Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)

Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)

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 mentőszolgálat
- a gyógytestnevelés, gerinctorna, gyógytorna, szemtorna, 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

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
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

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

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
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869003

201911

Szabadfoglalkozású tevékenység egészségügyi ellátásban

Szabadfoglalkozású tevékenység egészségügyi ellátásban

Ebbe a tevékenységbe tartozik:
- az egyéb, máshova nem sorolt humán-egészségügyi szolgáltatások, mint pl.
foglalkozás terápia, beszédterápia, táplálkozásterápia, stb.
- a mentőápoló
- 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
- a megkülönböztetett jelzéssel ellátott mentő, betegszállító gépjármű és orvosi
ügyeleti személygépkocsi sofőrjének tevékenysége
- a közegészségügyi-járványügyi ellenőr munkája

Ebbe a tevékenységbe tartozik:
- az egyéb, máshova nem sorolt humán-egészségügyi szolgáltatások, mint pl.
foglalkozás terápia, beszédterápia, táplálkozásterápia, stb.
- a mentőápoló
- a megkülönböztetett jelzéssel ellátott mentő, betegszállító gépjármű és orvosi
ügyeleti személygépkocsi sofőrjének tevékenysége
- a közegészségügyi-járványügyi ellenőr munkája

A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített szakdolgozó nem minősül egészségügyi
szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi
szolgáltató nevében jár el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító
igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet eleget az egészségügyi
tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába.
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely az
egészségügyi államigazgatási szervhez történő bejelentést követően végezhető.
Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek a járóbeteg ellátásban feltüntetésre
kerültek mint egészségügyi tevékenységek.

869007

201709

A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített szakdolgozó nem minősül egészségügyi
szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi
szolgáltató nevében jár el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító
igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet eleget az egészségügyi
tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába.
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely az
egészségügyi államigazgatási szervhez történő bejelentést követően végezhető.
Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek a járóbeteg ellátásban feltüntetésre
kerültek mint egészségügyi tevékenységek.

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a homeopátia, akupunktúra, lásd: 869005
- a természetgyógyászati ellátás, lásd: 869005

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a homeopátia, akupunktúra, lásd: 869005
- a természetgyógyászati ellátás, lásd: 869005

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nem egészségügyi szolgáltatásként végzett mentálegészségügyi ellátás, mint pl.:
- pszichoanalitikusok, pszichológusok és pszichoterapeuták
- a mentálhigiénés tanácsadás, amennyiben nem egészségügyi szolgáltatásként
végzi
- a művészetterapeuták (zene, képzőművészet, tánc) tevékenysége
- a pszichodráma asszisztens - amennyiben nem szakmai ismeretek, módszerek
oktatása, átadása, hanem pl. a személyiség fejlesztése történik (pl. vezetési
képesség-, stressztűrés-, kapcsolatteremtő és probléma megoldó-képesség növelő,
önismeret, csoportviselkedésmód-ismeret)
- a metafizikai pszichoterapeuta
- a telefonos lelkisegélyszolgálat, preventív tevékenységek az egészségfejlesztés és
mentálhigiéne területén
- a szülő-csecsemő-kisgyermek konzulensi tevékenység, amely alkalmas a
koragyermekkori érzelem- és viselkedésszabályozási, valamint kapcsolati
nehézségek időbeni felismerése, ezirányú intervenciók speciális alkalmazására
- a családterapeuta

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nem egészségügyi szolgáltatásként végzett mentálegészségügyi ellátás, mint pl.:
- pszichoanalitikusok, pszichológusok és pszichoterapeuták
- a mentálhigiénés tanácsadás, amennyiben nem egészségügyi szolgáltatásként
végzi
- a művészetterapeuták (zene, képzőművészet, tánc) tevékenysége
- a pszichodráma asszisztens - amennyiben nem szakmai ismeretek, módszerek
oktatása, átadása, hanem pl. a személyiség fejlesztése történik (pl. vezetési
képesség-, stressztűrés-, kapcsolatteremtő és probléma megoldó-képesség növelő,
önismeret, csoportviselkedésmód-ismeret)
- a metafizikai pszichoterapeuta
- a telefonos lelkisegélyszolgálat, preventív tevékenységek az egészségfejlesztés és
mentálhigiéne területén
Azok a mentálhigiénés ellátásban dolgozó szakemberek tartoznak ide, akik nem
rendelkeznek egészségügyi végzettséggel (pl.: pszichológus, művészetterápeuta,
állat asszisztált terápeuta)

Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként)

Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként)

Azok a mentálhigiénés ellátásban dolgozó szakemberek tartoznak ide, akik nem
rendelkeznek egészségügyi végzettséggel (pl.: pszichológus, művészetterápeuta,
állat asszisztált terápeuta)
Nem ide tartozik:
- a lovasterápia, lásd: 869010

Nem ide tartozik:
- a lovasterápia, lásd: 869010
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881001

889105

201911

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

Ebbe a tételbe tartozik:
- az időskorúak és a fogyatékkal élők részére az otthonukban vagy bárhol máshol
nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, közvetítői és hasonló szolgáltatások,
amelyeket kormányzati hivatalok vagy magánszervezetek, országos vagy helyi
önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:
- az időskorúak és a fogyatékkal élők otthoni látogatása
- az időskorúak és a testi és szellemi fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátása
- a nyugdíjasklub működtetése

Ebbe a tételbe tartozik:
- az időskorúak és a fogyatékkal élők részére az otthonukban vagy bárhol máshol
nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, közvetítői és hasonló szolgáltatások,
amelyeket kormányzati hivatalok vagy magánszervezetek, országos vagy helyi
önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:
- az időskorúak és a fogyatékkal élők otthoni látogatása
- az időskorúak és a testi és szellemi fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátása
- a fogyatékkal élőknek a munkába álláshoz nyújtott segítség és betanítás
(rehabilitációs tevékenység), amennyiben az oktatás szerepe korlátozott
- a nyugdíjasklub működtetése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ellátástól elkülönülten végzett szociális étkeztetés, lásd: 562905
- a segítségnyújtás a fogyatékkal élőknek a munkába álláshoz, amelyben az oktatás
szerepe meghatározó, lásd: 85 ágazat
- az ebben a tételben leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd:
8730 szakágazat
- a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás, lásd: 881006
- a testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 8891
szakágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ellátástól elkülönülten végzett szociális étkeztetés, lásd: 562905
- a segítségnyújtás a fogyatékkal élőknek a munkába álláshoz, amelyben az oktatás
szerepe meghatározó, lásd: 85 ágazat
- az ebben a tételben leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd:
8730 szakágazat
- a testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 8891
szakágazat

Alternatív napközbeni ellátás

Alternatív napközbeni ellátás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az alternatív napközbeni ellátás, amely a játszótéri program, játszóház,
klubfoglalkozás keretében nyújtott,
a) a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató,
valamint egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás,
b) a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára
biztosított nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés (lásd
lábjegyzet)

Ebbe a tételbe tartozik:
- az alternatív napközbeni ellátás, amely valamely gyermekekből álló célcsoport
életkori sajátosságaihoz, illetve a szülők speciális élethelyzetéhez igazodó, a
gyermekek társadalmi beilleszkedését és közösségi tevékenységét elősegítő, a helyi
szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó módon, rendszeresen,
meghatározott időtartamokra megszervezett, önálló szakmai programban rögzített
tevékenység
Az alternatív napközbeni ellátás formái:
- a sport- és szabadidő-tevékenységekhez kötődő, hasznos időtöltést és
felügyeletet biztosító klubfoglalkozás
- a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és képességeket fejlesztő,
családi nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot erősítő játszóház,
integratív családi játéktár, valamint a játszótérprogramok
- az azonos, illetve hasonló problémákkal küzdő, nehéz vagy szociálisan hátrányos
élethelyzetű gyermekek, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett tíz
év felettiek számára szervezett személyiségfejlesztő, valamint önsegítő vagy
kortárssegítő közösségépítő tematikus csoportfoglalkozások

Lábjegyzet: 2015. évi CCXXIII. törvény az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

889108

201709

Családi bölcsőde
Ebbe a tételbe tartozik:
- az olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás nyújtója a
saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít (lásd lábjegyzet)
Lábjegyzet: 2015. évi CCXXIII. törvény az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
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201709

Napközbeni gyermekfelügyelet
Ebbe a tételbe tartozik:
- a napközbeni gyermekfelügyelet keretében - nem nevelési-oktatási céllal - az
életkornak megfelelő napközbeni ellátás nyújtása (lásd lábjegyzet)
- a bébiszitter szolgáltatás
A napközbeni gyermekfelügyelet megszervezhető
a) a szolgáltatást nyújtó saját otthonában,
b) a foglalkoztató által biztosított helyiségben,
c) más, e célra kialakított helyiségben, vagy
d) a szülő, törvényes képviselő otthonában

900302

900401

920001

Lábjegyzet: 2015. évi CCXXIII. törvény az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

Írói, költői tevékenység

Írói, költői tevékenység

Ebbe a tételbe tartozik:
- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a
szakírást

Ebbe a tételbe tartozik:
- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakmai
kiadvány készítését

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a műszaki, gazdasági és más szakmai kézikönyv, dokumentum megírása, lásd 749001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a műszaki, gazdasági és más szakmai kézikönyv, dokumentum megírása, lásd 749001

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hangversenyterem, színház, operaház, varieté működtetése, ideértve a
jegyértékesítést is
- a meghatározóan kulturális célokat szolgáló többfunkciós központok és hasonló
létesítmények működtetése
- a művelődési ház, művelődési központ, kulturális központ működtetése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hangversenyterem, színház, operaház, varieté működtetése, ideértve a
jegyértékesítést is
- a meghatározóan kulturális célokat szolgáló többfunkciós központok és hasonló
létesítmények működtetése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mozik működtetése, a filmvetítés, lásd: 591401
- a jegyértékesítő ügynökségi tevékenység, jegyiroda szolgáltatás, lásd: 799002
- a múzeumok működtetése, lásd: 910201
- a különböző célra használt stadionok és arénák működtetése, lásd: 931101

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mozik működtetése, a filmvetítés, lásd: 591401
- a jegyértékesítő ügynökségi tevékenység, jegyiroda szolgáltatás, lásd: 799002
- a múzeumok működtetése, lásd: 910201
- a különböző célra használt stadionok és arénák működtetése, lásd: 931101

Ebbe a tételbe tartozik
- a szerencsejátékkal és fogadással összefüggő tevékenység, mint pl.:
- a tippeléses (bukmékeri) és más fogadással kapcsolatos tevékenység
- a fogadás a fogadóirodában (a pályán kívül)
- az sms nyereményjáték lebonyolítása
- a szerencsejáték szervezése

Ebbe a tételbe tartozik
- a szerencsejátékkal és fogadással összefüggő tevékenység, mint pl.:
- a tippeléses (bukmékeri) és más fogadással kapcsolatos tevékenység
- a fogadás a fogadóirodában (a pályán kívül)
- az sms nyereményjáték lebonyolítása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az érmével működő játékautomaták üzemeltetése, lásd: 932902

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az érmével működő játékautomaták üzemeltetése, lásd: 932902

Művészeti létesítmények működtetése

Szerencsejáték-szolgáltatás

Művészeti létesítmények működtetése

Sorsolásos játék szervezése (engedélyhez nem kötött)
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Sportlétesítmény működtetése

Sportlétesítmény működtetése

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 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

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a városi, agglomeráció közlekedési rendszer részét nem képező egyéb köttött pálya
üzemeltetése, pl. síkló, sífelvonó, függővasút, kötélpálya, turisztikai hajtány, 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 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

Máshova nem sorolható, egyéb szabadidős tevékenység

Máshova nem sorolható, egyéb szabadidős tevékenység (nem egyesületi
keretek között vagy nem nonprofit szervezésben)

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység (kivéve a
vásári és vidámparki szórakoztatást), mint pl.
- a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése a szabadidős szolgáltatás
szerves részeként
- a szabadidő-eltöltés jellegű vásárok, bemutatók
- a rekreációs (pihenési és közérzet-javítási célú) park működtetése (szállásadás nélkül)
- a paintball (festéklövő pálya) üzemeltetése
- a rádió frekvenciás autók modellező pályájának üzemeltetése, bérbeadása
- a játszóház vezetése, kézműves foglalkozások tartása szórakozási céllal
- a gyerekquad, gyerekmotor pálya üzemeltetése
- a szórakoztatási célú sétamotorozás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység (kivéve a
vásári és vidámparki szórakoztatást), mint pl.
- a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése a szabadidős szolgáltatás
szerves részeként
- a szabadidő-eltöltés jellegű vásárok, bemutatók
- a rekreációs (pihenési és közérzet-javítási célú) park működtetése (szállásadás nélkül)
- a paintball (festéklövő pálya) üzemeltetése
- a rádió frekvenciás autók modellező pályájának üzemeltetése, bérbeadása
- a játszóház vezetése, kézműves foglalkozások tartása szórakozási céllal
- a gyerekquad, gyerekmotor pálya üzemeltetése
- a szórakoztatási célú sétamotorozás

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a színházi, cirkuszi szolgáltatás, lásd: 9001 szakágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a színházi, cirkuszi szolgáltatás, lásd: 9001 szakágazat
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Órajavítás

Órajavítás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a karórák és egyéb órák, valamint egyes részegységeik, mint pl. a mindenféle
anyagokból készült óratokok és házak; óraművek, kronométerek stb. javítása
- az óraelem csereszolgáltatása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a karórák és egyéb órák, valamint egyes részegységeik, mint pl. a mindenféle
anyagokból készült óratokok és házak; óraművek, kronométerek stb. javítása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fémek ipari vésése, metszése, gravírozása, lásd: 256102
- a blokkolóórák, idő/dátum bélyegzők, időzárak és más hasonló időregisztráló eszközök
javítása, lásd: 331305

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fémek ipari vésése, metszése, gravírozása, lásd: 256102
- a blokkolóórák, idő/dátum bélyegzők, időzárak és más hasonló időregisztráló eszközök
javítása, lásd: 331305

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kozmetikai kezelés, arcmasszázs, arckikészítés, sminkelés
- a szépség-, arcápolási és a sminkelési tanácsadás
- a testápolás, szőrtelenítés, kezelés ultraibolya, illetve infravörös sugárral, egyéb
higiéniás szolgáltatások
- a sminktetoválás (tartós make-up)
- a 3D-s szempilla hosszabbítás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kozmetikai kezelés, arcmasszázs, arckikészítés, sminkelés
- a szépség-, arcápolási és a sminkelési tanácsadás
- a testápolás, szőrtelenítés, kezelés ultraibolya, illetve infravörös sugárral, egyéb
higiéniás szolgáltatások
- a 3D-s szempilla hosszabbítás

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógykezelések, lásd: 86 ágazat
- az egészségvédelmi szolgáltatások, pl. az arcfiatalító műtét, lásd: 861001
- a kozmetika, szépségápolás az ügyfél otthonában, lásd: 960208
- a testfestés, lásd: 960912

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógykezelések, lásd: 86 ágazat
- az egészségvédelmi szolgáltatások, pl. az arcfiatalító műtét, lásd: 861001
- a kozmetika, szépségápolás az ügyfél otthonában, lásd: 960208
- a testfestés, lásd: 960912

Kozmetika, szépségápolás

Kozmetika, szépségápolás

