
TEÁOR 2008‐2009 Változás lista 

01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 
 
Ez a szakágazat tartalmazza a gabonafélék, hüvelyes növények, olajos magvak 
szabadföldi termesztését. Ezen növények termesztését a mezőgazdasági 
termelőegységek gyakran kombináltan végzik. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gabonafélék termesztése, ilyen a(z): 
     ‐ búza 
     ‐ kukorica 
     ‐ cirok 
     ‐ árpa 
     ‐ rozs 
     ‐ zab 
     ‐ köles 
     ‐ egyéb máshova nem sorolt gabonafélék. 
‐ a hüvelyes növények termesztése, ilyen a(z): 
     ‐ bab 
     ‐ lóbab 
     ‐ csicseriborsó 
     ‐ homoki bab 
     ‐ lencse 
     ‐ csillagfürt 
     ‐ borsó 
     ‐ kajánbab 
     ‐ egyéb hüvelyes növények 
‐ az olajos magvak termesztése, ilyen a(z): 
     ‐ szójabab 
     ‐ földimogyoró 
     ‐ ricinusmag 
     ‐ lenmag 
     ‐ mustármag 
     ‐ négermag 
     ‐ repcemag 
     ‐ sáfrányos szeklice mag (olajözön mag) 
     ‐ szezámmag 
     ‐ napraforgómag 
     ‐ egyéb olajos magvak 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a mák 
 
Idetartozik a biogazdálkodás keretein belül termelt növények, valamint a 
genetikailag módosított növények termesztése is. 

Törölt: ‐ a gyapotmag



Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a rizstermesztés, lásd: 01.12 
‐ a csemegekukorica termesztése, lásd: 01.13 
‐ a takarmánykukorica termesztése, lásd: 01.19 
‐ az olajtartalmú gyümölcsök termesztése, lásd: 01.26 

01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a máshová nem sorolt nem évelő növények termesztése: 
     ‐ karórépa, a mángold, a takarmányozási célú gyökérnövények, a lóhere, a 
lucerna, a baltacím, a takarmánykukorica, az egyéb fűfélék, a takarmánykáposzta 
és a hasonló takarmánynövények termesztése 
     ‐ gyökérfélék magvainak (kivéve cukorrépa mag), valamint a 
takarmánynövények magvainak termesztése 
     ‐ virágok termesztése, beleértve a vágni való virág, virágsarj termesztését 
     ‐ vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek előkészítése kereskedelmi 
értékesítéshez a termelő által 
     ‐ virágszaporító‐anyag (magvak) termesztése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a nem évelő fűszer‐, illatszer‐, gyógyszergyártásban használt növények 
termesztése, lásd: 01.28 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a hajdina (pohánka) termesztése, lásd: 01.11 
‐ a nem takarmány célú mángold termesztése, lásd: 01.13 
‐ a virágkereskedők által elkészített csokrok, koszorúk készítése, lásd: 46.11, 46.22, 
47.76 

Törölt: hajdina termesztése
     ‐ 



01.49 Egyéb állat tenyésztése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a félvad, vagy vadállatok tenyésztése üzemi körülmények között: 
     ‐ strucc, emu 
     ‐ egyéb madarak (kivéve baromfi) 
     ‐ rovarok 
     ‐ nyúl és egyéb prémes állat 
‐ az állattartásból származó irha, illetve hüllő‐ vagy madárbőr termelése 
‐ a férgek, puhatestű állatok tenyésztése gazdaságban 
‐ a selyemhernyó‐tenyésztés, selyemgubó‐előállítás 
‐ a méhek tartása, méz és méhviasz előállítása 
‐ a hobbiállatok tenyésztése (kivéve: hal): 
     ‐ macskák, kutyák tenyésztése 
     ‐ madarak, pl. papagáj stb. tenyésztése 
     ‐ hörcsög stb. 
‐ az egyéb állatok tenyésztése, pl. a tenyésztett hüllők (beleértve a kígyót, teknőst, 
éti csigát (kivéve tengeri)) 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az állati trágya 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a baromfitenyésztés, lásd: 01.47 
‐ a vadgazdálkodásból származó állati termékek termelése, lásd: 01.70 
‐ a béka‐, krokodil‐, tengerihüllő‐farmok működtetése, lásd: 03.21, 03.22 
‐ a halgazdaságok működtetése, lásd: 03.21, 03.22 
‐ a hobbiállatok idomítása, lásd: 96.09 



10.83 Tea, kávé feldolgozása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kávé pörkölése és koffeintartalmának csökkentése 
‐ a kávékészítmény gyártása: 
     ‐ őrölt kávé 
     ‐ instant (feloldható) kávé 
     ‐ kávékivonat és ‐koncentrátum 
‐ a kávépótlók gyártása 
‐ a tea‐ és a matétea‐ (paraguayi tea) keverékek gyártása 
‐ a teakivonat és ‐koncentrátum, valamint a teákhoz hasonló készítmény és 
kivonatai, koncentrátuma gyártása 
‐ a tea csomagolása, beleértve a tea filterbe töltését is 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a gyógytea (pl. menta, verbéna, kamilla), a gyógyteakeverék gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az inulin gyártása, lásd: 10.62 
‐ a szeszes italok, a sör, a bor és az üdítőitalok gyártása, lásd: 11 ágazat 
‐ a gyógynövények gyógyszerészeti célú feldolgozása, lásd: 21.20 



13.20 Textilszövés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a textíliák szövése különféle nyersanyagból, mint 
selyem‐, gyapjú‐, egyéb állati, növényi vagy mesterséges, papír‐ vagy üveg‐ stb. 
szálból. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a széles szövet előállítása pamutból, kártolt és fésűsgyapjúból, selyemből és ezek 
keverékeiből, továbbá szintetikus és mesterséges szálból (polipropilén stb.) 
‐ az egyéb széles szövet előállítása len‐, rami‐, kender‐, juta‐, háncsrost‐ és speciális 
fonalból 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a bársony, a zsenília‐, a frottír‐ és a gézszövet gyártása stb. 
‐ az üvegszálból szőtt szövet gyártása 
‐ a karbon‐ és aramidszálból szőtt szövetek gyártása 
‐ a szövött műszőrme gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik 
‐ a kötött és hurkolt kelme gyártása, lásd: 13.91 
‐ a textil padlóburkoló gyártása, lásd: 13.93 
‐ a nem szőtt kelme gyártása, lásd: 13.95 
‐ a keskenyszövetek gyártása, lásd: 13.96 
‐ a nemez gyártása, lásd: 13.99 

Törölt: nem szőtt kelme és 



15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a bőrönd, kézitáska és hasonló cikkek gyártása bőrből, bőr összeállításokból és 
más anyagból, pl. műanyag fóliából, textilanyagból, vulkánfíberből, papírlemezből, 
ahol a bőrtermékekével azonos az alkalmazott technológia 
‐ a szíjazat és nyereg gyártása 
‐ a nemfém óraszíj gyártása (pl. textil, bőr, műanyag) 
‐ a különféle bőrből és bőrösszeállításokból készül cikkek, pl. gépszíj, tömítés stb. 
‐ a bőrből készül cipőfűző gyártása 
‐ a nyerges áruk és lószerszámok gyártása 
‐ az ostor és lovaglópálca gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a bőrruházati termék gyártása, lásd: 14.11 
‐ a kesztyű és fejfedő gyártása bőrből, lásd: 14.19 
‐ a lábbeli gyártása, lásd: 15.20 
‐ a kerékpárnyereg gyártása, lásd: 30.92 
‐ a nemesfém óraszíj gyártása, lásd: 32.12 
‐ a nem nemesfém óraszíj gyártása, lásd: 32.13 
‐ a vonalfelügyelők biztonsági öve (hám) és egyéb, a munkavégzéssel kapcsolatos 
övek gyártása, lásd: 32.99 

15.20 Lábbeligyártás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a mindenféle rendeltetésű lábbeli gyártása, bármilyen anyagból, bármilyen 
technológiával, beleértve az öntést is (a kivételeket lásd: lejjebb) 
     ‐ lábbeli részeinek: felsőrész és darabjai, külső talp és talpbélés, sarok stb. 
gyártása 
‐ a lábszár‐ és bokavédő, és a hasonló cikkek gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a textilből készült lábbeli gyártása hozzáerősített talp nélkül, lásd: 14.19 
‐ a facipő részei és a cipőipari fakellékek gyártása (pl. sarok és kaptafa), lásd: 16.29
‐ a gumicsizma és gumicipő sarkának és talpának, valamint az egyéb gumilábbelik 
részeinek gyártása, lásd: 22.19 
‐ a műanyag lábbeli részeinek gyártása, lásd: 22.29 
‐ a sícipő gyártása, lásd: 32.30 
‐ az ortopéd cipők gyártása, lásd: 32.50 

Törölt: 3



16.10 Fűrészárugyártás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fa fűrészelése, gyalulása és egyéb gépi megmunkálása 
‐ a fa felvágása, hántolása és faragása 
‐ a vasúti talpfa gyártása 
‐ a táblába össze nem állított fa padlóburkolók gyártása 
‐ a fagyapot, a faliszt, a faforgács és más részekre aprított fatermék gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a fa szárítása 
‐ a fa impregnálása és kémiai kezelése tartósító anyaggal (pl. rothadásgátlóval) és 
egyéb szerrel 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fakitermelés és a fa durva megmunkálása, lásd: 02.20 
‐ a rétegelt lemez, tábla és panel készítésére alkalmas, vékony furnérlemez 
gyártása, lásd: 16.21 
‐ a zsindely, a gyöngyléc, a díszített domború lécek és a párkányléc gyártása, lásd: 
16.23 
‐ a tűzifa gyártása, lásd: 02.20 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a tüzelőanyag (pellet, brikett) gyártása a fafeldolgozás hulladékából, lásd: 38.11 

Törölt: tűzifa és préselt fa 
gyártása, lásd: 16.29



16.29 Egyéb fa‐, parafatermék, fonottáru gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a különféle fatömegcikkek gyártása: 
     ‐ szerszám, seprő és kefe nyele és teste 
     ‐ kaptafa, sámfa csizmához, cipőhöz, fa ruhaakasztó 
     ‐ háztartási és konyhai faeszköz 
     ‐ fából készült kis szobrok és dísztárgyak, famozaik, intarzia 
     ‐ faládikó és ‐doboz ékszer, evőeszköz és hasonlók tárolására 
     ‐ facséve, ‐kúp, ‐orsó, varrócérna‐motolla és hasonló esztergályozott fatermék 
     ‐ egyéb fatermékek 
‐ a nyers parafa feldolgozása, agglomerált parafa gyártása 
‐ a természetes, illetve agglomerált parafából készült cikkek gyártása, beleértve a 
padlóburkolót is 
‐ a fonható, köthető, csomózható anyagból készített termékek, pl. szőnyeg, 
lábtörlő, napellenző, doboz stb. gyártása 
‐ a kosáráru és a fonottáru gyártása 
‐ a fakeret gyártása tükörhöz, festményhez és fényképhez 
‐ a fakeret gyártása festővászonhoz 
‐ a fa cipőalkatrészek gyártása (fatalp és ‐sarok) 
‐ a fából készült esernyőnyél, sétapálca és hasonlók gyártása 
‐ a fatömb gyártása a dohányzók pipáinak készítéséhez 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a textil alapanyagból készített szőnyegek és lábtörlők gyártása, lásd: 13.92 
‐ a bőrönd gyártása, lásd: 15.12 
‐ a fa lábbeli gyártása, lásd: 15.20 
‐ a gyufagyártás, lásd: 20.51 
‐ a fa óratokok gyártása, lásd: 26.52 
‐ a facséve, ‐kúp és ‐orsó gyártása, textilipari gép részeként, lásd: 28.94 
‐ a bútorgyártás, lásd: 31.0 
‐ a fából készült játékok gyártása, lásd: 32.40 
‐ a kefe és a seprő gyártása, lásd: 32.91 
‐ a koporsó gyártása, lásd: 32.99 
‐ a parafa mentőeszköz gyártása, lásd: 32.99 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a tűzifa gyártása, lásd: 02.20 
‐ a pellet, brikett gyártása szójababhulladékból, tüzelőanyag vagy takarmány 
céljára, lásd: 10.39 
‐ a pellet, brikett gyártása kávéhulladékból, tüzelőanyag vagy takarmány céljára, 
lásd: 10.83 
‐ a tüzelőanyag (pellet, brikett) gyártása a fafeldolgozás hulladékából, lásd: 38.11 

Törölt: 
‐ a tűzifa és pellet tüzelőanyag 
gyártása préselt fából, illetve 
kávé‐ vagy szójababhulladékból



18.12 Nyomás (kivéve: napilap) 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a magazin és a heti négynél kevesebbszer megjelenő más időszaki kiadvány 
nyomása 
‐ a könyv és brosúra, zenemű és zenei kézirat, térkép, atlasz, plakát, hirdetési 
katalógus, prospektus és egyéb nyomtatott reklám, postabélyeg, adóbélyeg, 
tulajdoni okmány, csekk és más értékpapír, intelligens kártya (smart card, aktív 
memóriakártya), album, határidőnapló, naptár, és egyéb kereskedelmi 
nyomtatvány, személyes papíráru vagy levélpapír és egyéb nyomtatvány 
nyomtatása magasnyomással, ofszetnyomással, mélynyomással, flexográfiai 
nyomással, szitanyomással és egyéb nyomógépen, sokszorosítógépen, 
számítógépes nyomtatón, domborító sajtón; ideértve a gyorsmásolást is 
‐ a nyomás közvetlenül textíliára, műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára 
 
A nyomtatott anyag jellemzően szerzői joggal védett. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a címke, nyomtatott jelölés nyomtatása (síknyomással, mélynyomással, 
flexográfiai nyomással, és más eljárással) 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ szita‐ és filmnyomás szövetre és ruházati termékre, lásd: 13.30 
‐ az irodai papíráru gyártása, amennyiben nem a nyomtatott információ határozza 
meg a termék jellegét/rendeltetését (jegyzetfüzet, notesz, iratrendező dosszié, 
regiszter, üzleti könyv, üzleti nyomtatványok stb.), lásd: 17.23 
‐ a nyomtatott termékek kiadása, lásd: 58.1 



25.61 Fémfelület‐kezelés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fémek plattírozása (galvanizálása), anódos felületkezelése stb. 
‐ a fémek hőkezelése 
‐ a fémek sorjázása, homokfúvatása, koptatása (fényesítése) és tisztítása 
‐ a fémek színezése, gravírozása 
‐ a fémek bevonása nemfémekkel 
     ‐ műanyaggal, lakkozása, zománcozása stb. 
‐ a fémek edzése, nemesítése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a lópatkolás, lásd: 01.62 
‐ a nyomás fémre, lásd: 18.12 
‐ a műanyagok bevonása fémmel, lásd: 22.29 
‐ a fémek bevonása nemesfémmel hengerléssel, lásd: 24.41, 24.42, 24.43, 24.44 
‐ a helyben megvárható gravírozás, lásd: 95.29 

25.62 Fémmegmunkálás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fém munkadarabok fúrása, esztergálása, marása, szikraforgácsolása, gyalulása, 
tükrösítése, üregelése, kiegyensúlyozása, fűrészelése, köszörülése, élezése, 
hegesztése, egyéb összekapcsolása stb. 
‐ a vágás, írás fémre lézerrel 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a lópatkolás, lásd: 01.62 

Törölt: bevonása 

Törölt: 
‐ a helyben megvárható 
gravírozás, lásd: 95.29



25.99 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a háztartási fémtermékek gyártása: 
     ‐ fém lapos edény: tepsi, tányér 
     ‐ öblös edény: kanna, üst 
     ‐ tálalóeszköz: tál, tálca 
     ‐ sütőedény, serpenyő, egyéb nem elektromos konyhai és tálalóedény 
     ‐ kis konyhai készülékek és tartozékaik 
     ‐ fém súrolópárna 
‐ a horgany épületlakatos termékek (eresz, tetőelem stb.), a fém fürdőkád, 
mosogató, mosdótál és hasonló termékek (nem nemesfémből) gyártása 
‐ az irodai fémeszközök gyártása, a bútor kivételével 
‐ a páncélszekrény, ‐doboz, (széf), páncélozott ajtó gyártása 
‐ az egyéb különféle fémtermékek gyártása: 
     ‐ hajópropeller és lapátja 
     ‐ horgony 
     ‐ harang 
     ‐ szerelt vasúti sínszerkezet 
     ‐ csat, kapocs, horog 
     ‐ fémlétra 
     ‐ fém jelzőtábla, a közúti jelzőtáblákkal együtt 
‐ a fémlemez táska gyártása 
‐ az állandó mágnes gyártása 
‐ a vákuumos hőpalack, hasonló edény gyártása 
‐ a fémkitűző, fém katonai rangjelzés gyártása 
‐ a fém hajcsavaró, fémfésű, fém esernyőváz, ‐fogantyú gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a fémsúlyok gyártása súlyemeléshez 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a vadászkés, kard, bajonett stb. gyártása, lásd: 25.71 
‐ a bevásárlókocsi gyártása, lásd: 30.99 
‐ a fémbútor gyártása, lásd: 31.01, 31.02, 31.09 
‐ a sportszerek gyártása, lásd: 32.30 
‐ a játékgyártás, lásd: 32.40 



27.33 Szerelvény gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik az áramot vezető és nem vezető vezetékek áramköri 
szerelvényeinek gyártása, bármilyen anyagból. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gyűjtősín, vezetősín gyártása (kivéve a kapcsolószekrényekét) 
‐ a földelési hibamegszakító gyártása 
‐ a világítási foglalatok gyártása 
‐ a túlfeszültség‐levezető és villámhárító (tekercs) gyártása 
‐ a kapcsoló gyártása elektromos vezetékhez (pl. nyomógombos, billenő‐, 
forgatókapcsoló) 
‐ a villamos csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok (konnektor) gyártása 
‐ a villamos huzalozás dobozainak gyártása (pl. elágazó‐, kivezető‐, közbülső, 
kapcsolódoboz) 
‐ a védőcsövek és szerelvények gyártása 
‐ az energiaátviteli tartóoszlopok és távvezeték‐szerelvény gyártása 
‐ a műanyag, áramot nem vezető huzalozási szerelvény gyártása, beleértve a 
műanyag kapcsolószekrényt, előlapot és hasonlókat, a távvezeték‐építés műanyag 
vezetékszerelvényeit és a doboztetőket 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kerámia szigetelő gyártása, lásd: 23.43 
‐ az elektronikai alkatrészként használatos csatlakozó, csatlakozóaljzat (konnektor) 
és kapcsoló gyártása, lásd: 26.11 

Törölt: elosztódobozt



27.90 Egyéb villamos berendezés gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba 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 szakágazatba 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) 
‐ 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 gyártása 
‐ az elektronikus eredményjelző tábla gyártása 
‐ a villamos (jelzés, felirat) fényreklám gyártása 
‐ a villamos jelzőberendezés, forgalomirányító lámparendszer, pl. közlekedési 
lámpa, gyalogos jelzőberendezés, biztonsági jelzőberendezés gyártása 
‐ a villamos szigetelés (kivéve üveg vagy porcelán) gyártása 
‐ az elektromos hegesztő‐ és forrasztóberendezés gyártása, beleértve a kézi 
forrasztópákát is 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a porcelán villamos szigetelés gyártása, lásd: 23.43 
‐ a szén‐ és grafitszálak és ‐termékek gyártása (kivéve elektródát és villamos 
alkalmazásokat), lásd: 23.99 
‐ az elektronikai alkatrész típusú egyenirányító, feszültségszabályozó és 
áramátalakító integrált áramkör, villamos kondenzátor, villamos ellenállás és 
hasonló egység gyártása, lásd: 26.11 
‐ a transzformátor, motor, generátor, kapcsolószerkezet, relé és ipari vezérlőegység 
gyártása, lásd: 27.1 
‐ az elem gyártása, lásd: 27.20 
‐ a híradás‐technikai és villamosvezeték, áramvezető és nem áramvezető 
kábeltermék gyártása, lásd: 27.3 

Törölt: ), fémanyagú 
vezetőelemek és szerelvények



‐ a világítóberendezés gyártása, lásd: 27.40 
‐ a háztartási készülék gyártása, lásd: 27.5 
‐ a nem elektromos hegesztő‐ és forrasztóberendezések gyártása, lásd: 28.29 
‐ a gépjármű villamos berendezéseinek, pl. generátor, váltakozó áramú generátor, 
gyújtógyertya, gyújtás vezetékrendszere, villamos ablakemelő, központizár‐
rendszer, feszültségszabályozó gyártása, lásd: 29.31 



28.21 Fűtőberendezés, kemence gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az ipari villamos és egyéb, valamint laboratóriumi kemencék, kályhák gyártása a 
hamvasztó kemencékkel, a szemétégetőkkel együtt 
 
‐ a kemenceégők gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a mechanikus tüzelőszerkezetek, rostélyok, hamueltávolítók stb. gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a háztartási villanysütők gyártása, lásd: 27.51 
‐ a mezőgazdasági szárítók gyártása, lásd: 28.93 
‐ a sütőipari kemencék gyártása, lásd: 28.93 
‐ a fa‐, papírpép‐, papír‐, papírlemez‐szárító berendezések gyártása, lásd: 28.99 
‐ az orvosi, sebészeti és laboratóriumi fertőtlenítő berendezés gyártása, lásd: 32.50
‐ a fogtechnikusüzem laboratóriumi hőkészülékeinek gyártása, lásd: 32.50 
 
Nem ebbe az alágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a hordozható, kiegészítő fűtésre szánt készülékek és ventilátorok, lásd: 27.51 
‐ a fűtés rögzített elektromos berendezéseinek gyártása, pl. lakásfűtés, 
medencefűtés, lásd: 27.51 
‐ a lakásfűtés rögzített nem elektromos berendezéseinek gyártása, mint pl. 
napkollektoros, gőz‐ vagy olajfűtésű és hasonló hőforrás, fűtőkészülék, lásd: 27.52 
‐ a villamos háztartási fűtőkészülékek gyártása (villamos levegőmelegítő, 
hőszivattyú stb.); nem villamos háztartási levegőmelegítő gyártása, lásd: 27.51, 
27.52 

Törölt: ‐ a fűtés rögzített 
elektromos berendezéseinek 
gyártása, pl. lakásfűtés, 
medencefűtés
‐ a lakásfűtés rögzített nem 
elektromos berendezéseinek 
gyártása, mint pl. napkollektoros, 
gőz‐ vagy olajfűtésű és hasonló 
hőforrás, fűtőkészülék
‐ a villamos háztartási 
fűtőkészülékek gyártása (villamos 
levegőmelegítő, hőszivattyú stb.); 
nem villamos háztartási 
levegőmelegítő gyártása



30.11 Hajógyártás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a hajógyártás (kivéve a sport‐ és szabadidő 
rendeltetésű vízi jármű, lásd: 30.12) és az úszószerkezet gyártása. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a kereskedelmi hajó: 
     ‐ személyhajó, komphajó, teherhajó, tartályhajó, kikötői vontatóhajó stb. 
gyártása 
‐ a hadihajó gyártása 
‐ a halászhajó, hajóra telepített halfeldolgozó üzem gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a légpárnás vízi jármű gyártása (kivéve a szabadidő rendeltetésűt) 
‐ a tengeri (felszínen úszó vagy a víz szintje alá merített) fúrómű gyártása 
‐ az úszószerkezet gyártása: 
     ‐ úszódokk, ponton, vízzáró acélszerkezet, úszó leszállópálya, bója, úszótartály, 
dereglye, kikötői rakodóbárka, úszódaru, egyéb úszó munkagép gyártása 
‐ a hajó és úszószerkezet elemeinek gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a hajótest szerelvényein kívül a hajó alkatrészeinek gyártása: 
     ‐ vitorla gyártása, lásd: 13.92 
     ‐ hajócsavar (propeller) gyártása, lásd: 25.99 
     ‐ vas‐ és acélhorgony gyártása, lásd: 25.99 
     ‐ hajómotor gyártása, lásd: 28.11 
‐ a navigációs műszer gyártása, lásd: 26.51 
‐ a hajó világítástechnikai készülékeinek gyártása, lásd: 27.40 
‐ a kétéltű gépjármű gyártása, lásd: 29.10 
‐ a felfújható szabadidőhajó vagy ‐tutaj gyártása, lásd: 30.12 
‐ a hajó, úszó fémszerkezet szakosodott karbantartása, javítása, lásd: 33.15 
‐ a hajóbontás, lásd: 38.31 
‐ a vízi jármű belsejének kialakítása, lásd: 43.3 

Törölt: belső építése



32.50 Orvosi eszköz gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a laboratóriumi készülék, sebészeti, gyógyászati 
készülék, felszerelés, fogászati eszköz és felszerelés, fogszabályozó eszköz, termék 
és a fogsor gyártása. Idetartozik továbbá az orvosi, fogorvosi, állatorvosi és hasonló 
bútor gyártása, ahol speciális funkció határozza meg a termék célját (például a 
hidraulikus fogorvosi szék). 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az egészségügyi textíliák gyártása és a sterilizált fonal és szövetáru 
‐ a fogászati anyagok, cement (kivéve a fogsorrögzítő ragasztó), viasz, más fogászati 
tapasztóanyag gyártása 
‐ a csont helyreállítására használt cement gyártása 
‐ a fogászati laboratóriumi kemence gyártása 
‐ a laboratóriumi ultrahangos tisztítóberendezés gyártása 
‐ a laboratóriumi fertőtlenítőberendezés gyártása 
‐ a laboratóriumi desztilláló berendezés, laboratóriumi centrifuga gyártása 
‐ az orvosi, sebészeti, fogorvosi és állatorvosi bútorzat gyártása, úgymint: 
     ‐ műtőasztal 
     ‐ vizsgálóasztal 
     ‐ korházi ágy mechanikus alkatrészekkel 
     ‐ fogorvosi szék 
‐ a csontrögzítő eszköz (lap, csavar), injekciós fecskendők, tű, katéter, kanül 
gyártása 
‐ a fogászati eszközök gyártása (beleértve a fogászati székbe beépített fogászati 
berendezést) 
‐ a műfog, foghíd stb. gyártása fogtechnikusi laboratóriumban 
‐ az ortopédiai eszközök, művégtagok gyártása 
‐ az üvegszem gyártása 
‐ az orvosi hőmérő gyártása 
‐ a szemészeti eszközök, látásjavító és napszemüveg, receptre gyártott lencse, 
kontaktlencse, védőszemüveg gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az ortopéd cipők gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fogászati ragasztóanyag gyártása, lásd: 20.42 
‐ a gyógyászati felhasználású és minőségű vatta, kötszer stb. gyártása, lásd: 21.20 
‐ az elektromos orvosi és elektromos gyógyászati berendezések gyártása, lásd: 
26.60 
‐ a kerekesszék gyártása, lásd: 30.92 
‐ a látszerészek tevékenysége, lásd: 47.78 

Törölt: lakoratóriumi

Törölt: ‐ a laboratóriumi 
desztillálóberendezés, 
lakoratóriumi centrifuga gyártása

Törölt: az optikusi 
tevékenységek



32.99 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a biztonsági (védő) felszerelés gyártása 
     ‐ tűzálló és biztonsági védőöltözet gyártása 
     ‐ hálózatot karbantartók biztonsági övének és más munkához használt szíjak 
gyártása 
     ‐ parafa mentőeszköz gyártása 
     ‐ műanyag védősisak és más személyes védőfelszerelés (pl. atlétikai védősisak) 
gyártása 
     ‐ tűzoltó védőruházat gyártása 
     ‐ fém fejvédő sisak és más fém védőeszköz gyártása 
     ‐ fül‐ és orrdugó gyártása (pl. úszáshoz és az orr védelmére) 
     ‐ gázálarc gyártása 
‐ az írótoll és ceruza minden fajtájának gyártása, a működési módtól függetlenül 
(mechanikus vagy sem) 
‐ a ceruzabél gyártása 
‐ a dátumozó, pecsételő vagy sorszámozó bélyegző, címkék nyomására és 
dombornyomására szolgáló kézi működtetésű eszköz, kézinyomdakészlet, kész 
írógépszalag és bélyegzőpárna gyártása 
‐ a földgömb gyártása 
 
‐ az esernyő, napernyő, sétapálca, botszék gyártása 
‐ a gomb, patent, nyomókapocs, cipzár gyártása 
‐ az öngyújtó gyártása 
‐ a személyes használati tárgyak: pipa, illatszerszórók, vákuumos hőpalack és más 
személyes vagy háztartási célú vákuumos termék, paróka, álszakáll, műszemöldök 
gyártása 
‐ a különféle egyéb cikk: gyertya és gyertyafélék, művirág, műgyümölcs és 
műlombdísz, beugrató, bűvészeszköz, kézi szita és rosta, szabászati próbabábu, 
koporsó stb. gyártása 
‐ a művirágkosár, művirágcsokor, művirág koszorú és hasonló termék gyártása 
‐ az állatkitömés 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a lámpabél (kanóc) gyártása, lásd: 13.96 
‐ a munka‐ és szolgálati ruha gyártása (pl. laboratóriumi köpeny, overall, 
egyenruha), lásd: 14.12 
‐ a papírújdonságok gyártása, lásd: 17.29 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a fésű, hajcsat gyártása lásd: gumiból 22.19, műanyagból 22.29, fémből 25.99 

Törölt: fésű, hajcsat, 



33.13 Elektronikus, optikai eszköz javítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a 26.5, 26.6 és 26.7 alágazatban előállított termékek 
javítása és karbantartása, kivéve a háztartási cikkekét. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az ipari televízió és videokamera javítása és karbantartása, lásd: 95.12 
‐ a 26.5 alágazatból a mérő‐, ellenőrző, navigációs és irányítástechnikai 
berendezések javítása és karbantartása, mint pl.: 
     ‐ repülőgépmotor műszerei 
     ‐ gépjármű károsanyag‐kibocsátását mérő berendezés 
     ‐ meteorológiai eszköz 
     ‐ fizikai, elektromos és kémiai tulajdonságokat ellenőrző és vizsgáló berendezés 
     ‐ földmérő eszközök 
     ‐ sugárzásérzékelő és ‐figyelő eszközök 
‐ a 26.60 szakágazatból a sugárkezelő orvoselektronikai és elektroterápiás 
berendezések javítása és karbantartása, mint pl. 
     ‐ a mágnesrezonanciás képalkotó berendezés 
     ‐ orvosi ultrahangos berendezés 
     ‐ szívritmus‐szabályozó (pacemaker) 
     ‐ hallásjavító eszközök 
     ‐ elektrokardiográf (EKG‐) eszköz 
     ‐ elektromos endoszkópos berendezés 
     ‐ sugárzásos berendezés 
‐ a 26.70 szakágazatból a főként üzleti folyamatokhoz alkalmazott optikai eszköz és 
berendezés javítása és karbantartása is, mint pl.: 
     ‐ távcső 
     ‐ mikroszkóp (kivéve elektron‐, protonmikroszkóp) 
     ‐ teleszkóp 
     ‐ prizma és lencse (kivéve látszerészeti) 
     ‐ fényképészeti berendezés 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fénymásoló gép javítása és karbantartása, lásd: 33.12 
‐ a számítógép és perifériás egységei javítása és karbantartása, lásd: 95.11 
‐ a számítógépes kivetítő (projektor) javítása és karbantartása, lásd: 95.11 
‐ a kommunikációs eszköz javítása és karbantartása, lásd: 95.12 
‐ az ipari televízió és videokamera javítása és karbantartása, lásd: 95.12 
‐ a lakossági felhasználású videokamera javítása, lásd: 95.21 
‐ a karóra és falióra javítása, lásd: 95.25 

Törölt: a lakossági (sorozatban 
gyártott)



33.15 Hajó, csónak javítása 
 
Ez a szakágazat tartalmazza a 30 ágazatba tartozó vízi jármű javítását és 
karbantartását. A hajó átépítése vagy generál javítása a 30 ágazatba tartozik. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a hajó javítása és rendszeres karbantartása 
‐ a szabadidős vízi jármű javítása és karbantartása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a hajó gyári átépítése, lásd: 30.1 
‐ a hajók és csónakok motorjának, szivattyújának, szelepének, csapágyának javítása 
és karbantartása, lásd: 33.12 
‐ a hajó bontása, szétszerelése, lásd: 38.31 

33.20 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a gépek telepítésére szakosodott egység működése. 
Az építőiparba tartozik azonban az olyan gépi berendezés felszerelése, amely 
épület vagy hasonló szerkezet szerves részét képezi, mint pl. lift beszerelése, 
villanyszerelés, betörésjelző rendszer vagy légkondicionáló berendezés 
felszerelése. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az ipari gép és ipari üzem felszerelése, üzembe helyezése 
‐ az ipari folyamatirányító berendezés összeállítása 
‐ az egyéb ipari berendezés üzembe helyezése, mint pl.: 
     ‐ kereskedelmi berendezések 
     ‐ számítógép központi egységei 
     ‐ sugárzó és elektromos orvosi berendezések stb. 
‐ a nagyméretű gép és berendezés szétszerelése 
‐ a géplakatos tevékenység 
‐ a gép helyszíni összeszerelése 
‐ a tekecsarnok berendezéseinek felszerelése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a központi számítógép (nagy gép) és hasonló, nem személyi számítógép üzembe 
helyezése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a felvonó, mozgójárda, automatikus ajtó, porelszívó rendszer stb. felszerelése, 
lásd: 43.29 
‐ az ajtó, lépcső, üzleti felszerelés, bútorzat felszerelése, lásd: 43.32 
‐ a személyi számítógép üzembe helyezése (felszerelése), lásd: 62.09 
 

Törölt: motorjainak javítás

Törölt: installálása



Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a nagygépes számítógépes rendszerek üzembehelyezéséhez szükséges szoftver 
telepítése, lásd: 62.09 

35.14 Villamosenergia‐kereskedelem 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a villamos energia értékesítése felhasználóknak és viszonteladóknak 
‐ a villamosenergia‐bróker vagy ‐ügynök tevékenysége, aki a villamos energiát 
mások által üzemeltetett villamosenergia‐elosztó rendszeren keresztül értékesíti 
‐ a villamosenergia‐tőzsde és villamosenergia‐átviteli kapacitás tőzsdéjének 
működtetése 



35.2 Gázellátás 
 
Ebbe az alágazatba tartozik a gáz gyártása, és a földgáz vagy a szintetikus gázok 
vezetéken keresztüli eljuttatása a felhasználóhoz. 
Idetartoznak még a gázbrókerek, akik a gáz értékesítését mások által üzemeltetett 
hálózaton keresztül végzik. 
 
Nem ebbe az alágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az olyan jellemzően nagy távolságú gázvezeték elkülönült üzemeltetése, amely a 
termelőket a gázelosztókkal, vagy amely a települési gázelosztó központokat kötik 
össze, lásd: 49.50 

35.22 Gázelosztás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a mindenfajta gáznemű fűtőanyag szállítása, elosztása és szolgáltatása 
közműhálózaton (vezetéken) keresztül 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a gázmérőóra karbantartása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gáz szállítása csővezetéken (jellemzően nagy távolságra), lásd: 49.50 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a gázmérőóra felszerelése, lásd: 43.22 
‐ a gázmérőóra leolvasása, lásd: 82.99 
‐ a gáz palackozása, tartályba töltése, lásd: 19.20 (ha a gyártó végzi), 46.71 (ha a 
nagykereskedő végzi), 47.78 illetve 47.99 (ha a kiskereskedő végzi) 

Törölt: , továbbá a vezeték 
nélküli gáz elosztása (tartályba 
töltése, palackozása).

Törölt: ‐ gáz palackozása, 
tartályba töltése



35.23 Gázkereskedelem 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gáz értékesítése végfelhasználóknak (lakosság, közület) és viszonteladóknak 
közműhálózaton (vezetéken) keresztül 
‐ a gázbróker és ‐ügynök tevékenysége, aki a gázt mások által üzemeltetett 
hálózaton keresztül értékesíti végfelhasználóknak 
‐ a gáznemű tüzelőanyagok szállítási kapacitásának tőzsdei értékesítése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gáznemű üzem‐ és fűtőanyag nem vezetékes nagykereskedelme, lásd: 46.71 
‐ a palackozott gáz kiskereskedelme, lásd: 47.78 
‐ a gáznemű fűtőanyag közvetlen értékesítése házhoz szállítással, lásd: 47.99 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a gáz tartályba töltése kiskereskedelmi értékesítés keretében, lásd:47.99 

37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a szennyvízrendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetése 
‐ az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen 
keletkezett szennyvíz, valamint a csapadékvíz gyűjtése és szállítása szennycsatorna‐
hálózaton, szennyvíztartályokban, illetve egyéb módon (szippantós autó) 
‐ az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztítása, ürítése, 
mozgó vécé ürítése, tisztítása 
‐ a szennyvíz (az ipari vagy kommunális tevékenységből származó szennyvíz, 
úszómedencéből származó víz stb.) kezelése fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal, 
mint pl. hígítás, rácsszemét kiemelése, szűrés, ülepítés stb. 
‐ a szennyvízcsatorna tisztítása, fenntartása, zárt csapadékvíz‐csatorna tisztítása, 
fenntartása, a szennyvíz és zárt csapadékvíz‐csatornák dugulásának megszüntetése
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a felszíni és a talajvíz szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén, lásd: 39.00 
‐ az épületben lévő szennycsatorna tisztítása, dugulásának elhárítása, lásd: 43.22 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a csapadékvíz gyűjtése vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton), 
lásd: 36.00 
‐ a szennyvíz és zárt csapadékvíz csatornák építése, javítása és átalakítása, lásd: 
42.21 

Törölt: üzemanyagok és 
gáznemű anyagok szállításának 
tőzsdéi

Törölt: (tüzelőolaj, tűzifa stb.) 



38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a szilárd vagy nem szilárd nem veszélyes hulladék 
kezelése és ártalmatlanítása: 
‐ a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását ellátó lerakóhelyek üzemeltetése 
‐ a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása égetéssel, vagy egyéb módszerekkel, 
azzal együtt vagy anélkül, hogy eredményeként keletkezik‐e elektromos energia, 
gőz, komposzt, biogáz, alternatív üzemanyag, hamu vagy egyéb a termelés során 
keletkező, további felhasználásra alkalmas melléktermék 
‐ a szerves hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a komposztálás 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a veszélyes hulladékok égetése, lásd: 38.22 
‐ az összekevert, de újrahasznosítható anyagok, mint pl. papír, műanyag, használt 
palackok, fémek különböző kategóriákba szétválogatására alkalmas berendezések 
működtetése, lásd: 38.32 
‐ a talaj, vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása; a fertőzöttség 
csökkentése, lásd: 39.00 



38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd 
és nem szilárd veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, pl. a 
robbanóanyagot, oxidáló, gyúlékony, mérgező, irritáló, veszélyes, rákkeltő, 
korróziót okozó, fertőző vagy ehhez hasonló egyéb anyagot, illetve készítményt 
tartalmazó hulladékok kezelése és ártalmatlanítása. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a veszélyes hulladékok kezelését végző berendezések üzemeltetése 
‐ a mérgező élő vagy elhullott állatok és más fertőzött hulladékok kezelése és 
ártalmatlanítása 
‐ a veszélyes hulladékok égetése 
‐ a használt termékek ártalmatlanítása, pl. a hűtőszekrényekből származó káros 
anyagok esetében 
‐ a sugárzó radioaktív hulladékok kezelése, ártalmatlanítása és raktározása, ilyen 
pl.: 
     ‐ kórházakból kikerülő átmenetileg (pl. az elszállításuk időtartama alatt) 
radioaktív hulladék kezelése és ártalmatlanítása 
     ‐ radioaktív hulladékok tárolásához szükséges becsomagolás, előkészítés és 
egyéb kezelések 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a nukleáris fűtőanyagok újra feldolgozása, lásd: 20.13 
‐ a nem veszélyes hulladékok égetése, lásd: 38.21 
‐ a talaj, a vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása, fertőzöttségének 
csökkentése, lásd: 39.00 

Törölt: 
‐ a nukleáris üzemanyagok 
újrafelhasználása, lásd: 20.13



F ÉPÍTŐIPAR 
 
Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik az épületek és egyéb építmények 
szerkezetkész, valamint szakosodott építése. Idetartozik az új építmény építése, a 
megfelelő építmények javítása, bővítése és átalakítása, az előre gyártott épületek 
vagy egyéb szerkezetek helyszíni felállítása, összeszerelése, beleértve az ideiglenes 
jellegű építményekét is. 
 
A szerkezetkész építmények építése magában foglalja a teljes lakóépület, irodaház, 
kereskedelmi, közösségi, közcélú, mezőgazdasági stb. épület, valamint egyéb 
építmény, pl. autópálya, út, utca, híd, alagút, vasút, repülőtér, kikötő és egyéb vízi 
létesítmény, öntözőrendszer (szennyvíz‐) csatornarendszer, ipari létesítmény, 
csővezeték, elektromos vezeték, sportpálya stb. építését. 
 
Ezek a munkák saját vállalkozásban, díjazásért vagy szerződéses alapon 
végezhetők. A munkák egy része (vagy esetenként az egésze) alvállalkozók által is 
kivitelezhető. Idetartozik az építési projekt egészéért felelős egységek 
tevékenysége és az épületek és egyéb építmények javítási munkái is. 
 
Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik az épületek (lásd: 41) és az egyéb 
építmények (lásd: 42) szerkezetkész építése, valamint az építési folyamat részeként 
végzett szakosodott építőipari szakmunka (lásd: 43). 
 
Az építési eszköz kölcsönzése személyzettel az adott eszközzel végzett építőipari 
tevékenységhez tartozik. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a későbbi eladásra szánt épületek vagy egyéb építmények építésével kapcsolatos 
épületépítési projekt szervezése a pénzügyi, műszaki és fizikai eszközök együttes 
biztosításával 
 
Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
Idetartozik a termőterület építőipari jellegű kialakítási földmunkái (pl. meredek 
dőlésű területeken, teraszok kialakítása, vízelvezetés, rizsföldek előkészítése). 
 
Ha e tevékenységek célja nem az építmények későbbi értékesítése, hanem 
üzemeltetése (pl. az épület bérbeadása, feldolgozóipari tevékenység ezen a 
telephelyen), az a megfelelő tevékenységbe, pl. ingatlanügyletek, feldolgozóipar 
stb. tartozik. 

Törölt: egység



43.12 Építési terület előkészítése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az építési terület megtisztítása 
‐ a talajmozgatás: földkitermelés, feltöltés, az építési terület szintbe hozása és 
egyengetése, árokásás, szikla eltávolítása (robbantással is) stb. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a bányászati terület előkészítése 
     ‐ takaróréteg eltávolítása, egyéb terület‐előkészítési műveletek végzése az 
ásványi lelőhelyeken, az olaj‐ és földgázlelőhelyek kivételével 
‐ az építési terület lecsapolása 
‐ a mezőgazdasági és erdészeti terület lecsapolása (drénezés) 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a termőterület építőipari jellegű földmunkái (pl. drénezés, teraszok kialakítása, 
rizsföldek előkészítése) 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kőolaj‐ és földgáztermelő kutak fúrása, lásd: 06.10, 06.20 
‐ a szennyezett talaj ártalmatlanítása lásd: 39.00 
‐ a víztermelő kút fúrása, lásd: 42.21 
‐ az aknamélyítés, lásd: 43.99 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a kőolaj‐ és földgáztermelő kutak fúrása díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 
09.10 
‐ az aknák és hasonlók eltávolítása az építési területről (beleértve a robbantást is) 
lásd: 39.00 

Törölt: a kútásás



43.13 Talajmintavétel, próbafúrás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a próbafúrás és a talajmintavétel építési, geofizikai, geológiai és hasonló célokra 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kőolaj‐ és földgáztermelő kutak fúrása, lásd: 06.10, 06.20 
‐ a próbafúrás és fúrási kiegészítő szolgáltatás a (nem kőolaj‐ és földgáz‐) 
bányászati tevékenység keretében, lásd: 09.90 
‐ a víztermelő kút fúrása, lásd: 42.21 
‐ az aknamélyítés, lásd: 43.99 
‐ a kőolaj‐ és földgázmező feltárása, geofizikai, geológiai és szeizmográfiai felmérés, 
lásd: 71.12 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a kőolaj‐ és földgáztermelő kutak fúrása díjazásos vagy szerződéses alapon, lásd: 
09.10 

Törölt: ‐süllyesztés, kútásás, 



43.21 Villanyszerelés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik valamennyi épületen és egyéb építményen a 
következő elektromos rendszerek felszerelése és helyszíni szerelése: 
‐ elektromos vezeték és csatlakozó, mérőóra 
‐ számítógép‐hálózat és kábeltelevízió vezetékei, a száloptikás vezetékekkel együtt
‐ műholdvevő antenna 
‐ világítási rendszer 
‐ tűzjelző 
‐ betörés elleni riasztórendszer 
‐ közúti, vasúti világítási és elektromos jelzőrendszer 
‐ repülőtéri kifutópálya világítása 
‐ napelem 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az elektromos eszközök és háztartási felszerelések csatlakoztatása, beleértve az 
elektromos árammal működő központi fűtés bekötését is 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a távközlési és erősáramú vezeték építése, lásd: 42.22 
‐ az elektronikus biztonsági rendszer (betörés, tűzjelzés) szolgáltatás keretében 
nem elkülönülten végzett üzembe helyezés, fenntartás, lásd: 80.20 

43.34 Festés, üvegezés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az épületek belső és külső festése, kerítések, rácsok, nyílászárók festése 
‐ az egyéb építmények festése 
‐ az üvegezés, tükörburkolat felszerelése stb., üvegbevonat, tükörfal és egyéb 
üvegtermék felszerelése, ablaküvegezés 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az ablak beépítése, lásd: 43.32 

Törölt: a padlófűtéssel együtt



43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a különböző építmények létrehozásánál alkalmazott szaképítési tevékenység, ami 
valamilyen szempontból azonos szakértelmet vagy speciális berendezést igényel: 
     ‐ alapok építése, beleértve a cölöpverést is 
     ‐ dohosság elleni és vízszigetelési munka 
     ‐ épület páramentesítése 
     ‐ aknamélyítés 
     ‐ acélszerkezetek felállítása 
     ‐ acélhajlítás 
     ‐ falazás, kőlerakás 
     ‐ állványozás, állványon munkafelület kialakítása és elbontása, kivéve az állvány 
és munkafelületének kölcsönzését 
     ‐ kéménykészítés és ipari kemence kivitelezése 
     ‐ különleges szakértelmet igénylő munka, úgymint műszaki alpinista technika és 
a kapcsolódó szerkezet alkalmazása, pl. magas szerkezeten végzett munkához 
‐ a föld felszíne alatti munka 
‐ a szabadtéri úszómedence építése 
‐ az épületek külső homlokzatának tisztítása gőz‐ és homokfúvással vagy hasonló 
módszerrel 
‐ a daru és más speciális, építőipari szakágazathoz nem rendelhető építőipari 
berendezés kölcsönzése személyzettel 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az építőipari gépek és eszközök kölcsönzése személyzet nélkül, lásd: 77.32 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a víztermelő kút fúrása, lásd: 42.21 

Törölt: , ‐süllyesztés

Törölt: ‐ kútásás



G KERESKEDELEM, GÁPJÁRMŰJAVÍTÁS 
 
Ez a nemzetgazdasági ág az áruk átalakítás nélküli nagy‐ és kiskereskedelmét, 
valamint az áruk értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmazza. A nagy‐ 
és kiskereskedelem az utolsó lépés az áruk elosztásában. A gépjárművek és 
motorkerékpárok javítása szintén ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik. 
 
Az átalakítás nélküli kereskedelem magában foglalja a kereskedelemhez 
kapcsolódó szokásos kiegészítő tevékenységeket, műveleteket, pl. áruk válogatása, 
osztályozása, csoportosítása, összeállítása, elegyítése (pl. bor, homok), palackozása 
(palacktisztítással vagy a nélkül), csomagolása, ömlesztett áruk kiszerelése, 
újracsomagolása kisebb egységcsomagokba; raktározás (beleértve a fagyasztó, 
mélyhűtő raktározást). 
 
A 45‐ös ágazat magában foglalja a gépjárművek és motorkerékpárok 
értékesítéséhez, javításához kapcsolódó valamennyi tevékenységet, míg a 46‐os és 
47‐es ágazatok tartalmazzák az összes többi kereskedelmi tevékenységet. A 46 
(Nagykereskedelem) ágazat és a 47 (Kiskereskedelem) ágazat közötti 
különbségtételnél a vevő jellege a meghatározó. 
 
A nagykereskedelembe tartozik az új és használt áruk átalakítás nélküli 
viszonteladása kiskereskedőknek, üzleti célokra, mint pl. ipari, kereskedelmi, 
közületi felhasználóknak, illetve más nagykereskedőknek. Szintén ide tartozik az 
ilyen személyek vagy vállalkozások részére történő áru vétel vagy eladás során az 
ügynök, illetve a bróker közreműködése. Az ilyen ügyletekkel foglalkozó 
vállalkozások közé tartoznak az áruk felett rendelkező nagykereskedők, árutőzsde‐
ügynökségek, ipari elosztók, exportőrök, importőrök, beszerzési társulások, illetve 
a gyártó‐ vagy bányászati egységek által termékeik marketingje érdekében 
fenntartott, a telephelyükben azokétól eltérő értékesítési irodák (ahol nem folyik 
kiskereskedelmi tevékenység), amelyek nem pusztán a gyártó‐ vagy bányászati 
egységtől közvetlen kiszállítással teljesítendő rendelések felvételét végzik. 
Idetartoznak az árutőzsdei brókerek, megbízásos (bizományos) kereskedők és 
ügynökök, a mezőgazdasági termékek marketingjével foglalkozó beszerzési és 
értékesítési társulások is. A nagykereskedelembe még tartoznak a 
nagykereskedelmi értékesítés keretében végzett szokásos tevékenységek, úgymint 
az áruk felvásárlása, válogatása, osztályozása nagy tételben, ömlesztett áruk 
újracsomagolása, elosztása kisebb kiszerelésben (pl. gyógyszerek esetében); az 
áruk raktározása, hűtése, kiszállítása, üzembe helyezése, részvétel 
eladásösztönzésben, címketervezés. 
 
A kiskereskedelembe tartozik az új és használt áruk átalakítás nélküli 
viszonteladása elsősorban a lakosság részére, személyes vagy háztartási célú 
fogyasztásra, illetve felhasználásra, üzleteken, áruházakon, piaci és utcai 
standokon, csomagküldő szolgálatokon, házaló kereskedőkön, fogyasztási 
szövetkezeteken, fogyasztói csoportokon, aukciós házakon stb. keresztül. A legtöbb 
kiskereskedő az értékesítendő áru felett tulajdonosi jogot gyakorol, néhány 



kiskereskedő viszont ügynökként értékesít díjazásért vagy bizományosi alapon. 



45 Gépjármű‐, motorkerékpár kereskedelme, javítása 
 
Ez az ágazat magában foglalja (a gyártás és a bérbeadás kivételével) a 
gépjárművekkel (beleértve a tehergépjárműveket is) és motorkerékpárokkal 
kapcsolatos valamennyi tevékenységet, úgymint az új és használt gépjárművek 
nagy‐ és kiskereskedelme, javítása és karbantartása, a gépjárművek és 
motorkerékpárok alkatrészeinek és tartozékainak nagy‐ és kiskereskedelme. Ebbe 
az ágazatba tartoznak a járművek nagy‐ és kiskereskedelemével kapcsolatos 
bizományos ügynöki tevékenységek. 
 
Ebbe a szakágazatba tartoznak még: 
‐ az olyan tevékenységek is, mint a jármű mosása, fényezése stb. 
 
Nem ebbe az ágazatba tartozik: 
‐ a gépjármű‐üzemanyag, ‐kenőanyag és ‐hűtőanyag értékesítése, lásd: 46.12, 
46.71, 47.30, 47.78 
‐ a gépjármű és motorkerékpár bérbeadása, lásd: 77.1 

46.49 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fa‐, parafa‐ és a vesszőből font stb. termékek nagykereskedelme 
‐ a kerékpárok, valamint azok alkatrészeinek és tartozékainak a nagykereskedelme 
‐ az írószer és papíráru, könyv, magazin és újság nagykereskedelme 
‐ a bőráru, bőrönd, útitáska stb. nagykereskedelme 
‐ a hangszerek nagykereskedelme 
‐ a játékok nagykereskedelme 
‐ a sportfelszerelés, beleértve a speciális sportlábbeli (például sícipő) 
nagykereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a háztartási fémtömegcikkek (pl. kés, olló, evőeszköz) nagykereskedelme 
‐ az ajándéktárgy nagykereskedelme 
‐ a bélyeg és érme nagykereskedelme 
‐ a nem elektromos fűtő és vízmelegítő berendezés nagykereskedelme 

Törölt: , az autóaukciók és az 
internetes járműkereskedelem is.



46.69 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a szállító eszközök nagykereskedelme, kivéve a gépjárművek, motorkerékpárok és 
kerékpárok nagykereskedelmét 
‐ az ipari robotok nagykereskedelme 
‐ az ipari felhasználású huzal, kapcsoló és más villamos szerelési cikk 
nagykereskedelme 
‐ az egyéb elektromos eszközök (pl. villanymotorok, transzformátorok) 
nagykereskedelme 
‐ az egyéb, máshova nem sorolt ipari (kivéve a bányászati, építőipari és textilipari), 
kereskedelmi, navigációs és más szolgáltatáshoz kapcsolódó gép 
nagykereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a mérőeszköz és mérőberendezés nagykereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a professzionális elektromos gépek, berendezések nagykereskedelme 
‐ az emelőgépek nagykereskedelme 
‐ fegyver és lőszer nagykereskedelme 
‐ az egyéb speciális és általános célú gép, berendezés nagykereskedelme 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gépjármű, pótkocsi (utánfutó) és lakókocsi nagykereskedelme, lásd: 45.1 
‐ a gépjárműalkatrészek nagykereskedelme, lásd: 45.31 
‐ a motorkerékpárok nagykereskedelme, lásd: 45.40 
‐ a kerékpárok nagykereskedelme, lásd: 46.49 

46.71 Üzem‐, tüzelőanyag nagykereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a szilárd, folyékony és gáznemű tüzelő‐, fűtő‐ és üzemanyag, kenőanyag, gépolaj 
nagykereskedelme, úgymint: 
     ‐ faszén, szén, koksz, tűzifa, pakura 
     ‐ nyerskőolaj, gázolaj, benzin, fűtőolaj, kerozin 
     ‐ propán‐bután (PB) gáz 
     ‐ kenőolaj, gépzsír, finomított kőolajtermékek 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a gáz vezetékes nagykereskedelme, lásd: 35.23 

Törölt: szolgáltatási célú



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

47.24 Kenyér‐, pékáru‐, édesség‐kiskereskedelem 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a sütőipari‐ és cukrászati termékek kiskereskedelme, 
úgymint: 
‐ a kenyér és pékáru (pl. péksütemény, kétszersült, cukrászsütemény, torta, 
mézeskalács) kiskereskedelme 
‐ az édesség (pl. csokoládé, cukorka, nápolyi) szakosodott kiskereskedelme 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a cukrászati termékek értékesítése cukrászdai vendéglátás keretében, lásd: 56.10 

Törölt: , szivattyú

Törölt: , cső, fitting, csap, 
műanyag‐ és gumi csatlakozó

Törölt: 11



47.53 Takaró, szőnyeg, fal‐, padlóburkoló kiskereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a szőnyegek kiskereskedelme 
‐ a függönyök és drapériák kiskereskedelme 
‐ a tapéták és padlóburkolók (pl. szőnyegpadló, linóleum és műanyag 
padlóburkoló) szakosodott kiskereskedelme 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a parafa padlólap kiskereskedelme, lásd: 47.52 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a takarók kiskereskedelme, lásd: 47.51 

47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a foto‐, optikai‐ és precíziós műszer (pl. fotolemez, film, fotovegyszer, 
fényképészeti fényforrás, kontaktlencse, szemüveglencse, szemüveg, 
szemüvegkeret, távcső, optikai teleszkóp, mikroszkóp, fényképezőgép, vetítők, 
fotooptikai alkatrész és tartozék, kézi hosszmérő, fénymérő, hőmérő) 
kiskereskedelme 
‐ a látszerészek tevékenysége 
‐ az ajándéktárgy, emléktárgy, kézművesáru, kegytárgy (kivéve a régiség, lásd: 
4779) szakosodott kiskereskedelme 
‐ a művészeti galériák kereskedelmi tevékenysége, a műalkotások szakosodott 
kiskereskedelme 
‐ a háztartási tüzelőolaj, palackozott gáz, szén és tűzifa szakosodott 
kiskereskedelme 
‐ a fegyver és lőszer szakosodott kiskereskedelme 
‐ a tisztítószerek szakosodott kiskereskedelme 
‐ a bélyeg és érme szakosodott kiskereskedelme 
‐ az egyéb, máshová nem sorolt, nem élelmiszertermék: 
     ‐ vetőmag, olajos magvak, termény, takarmány 
     ‐ élő állat 
     ‐ egyéb mezőgazdasági nyersanyagok 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az ásványok szakosodott kiskereskedelme 

Törölt:  takarók,

Törölt: az optikusi 
kiskereskedelmi tevékenység



47.79 Használtcikk bolti kiskereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a használt könyv kiskereskedelme 
‐ az egyéb használt cikk (pl. használt ruházati cikk, sportszer, bútor) 
kiskereskedelme 
‐ a régiség kiskereskedelme 
‐ az aukciósházak kiskereskedelmi tevékenysége 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a használt motorkerékpár és a használt motorkerékpár‐alkatrész kiskereskedelme, 
lásd: 45.4 
‐ az internetes aukciós vagy egyéb nem aukciósházi árveréses kiskereskedelmi 
tevékenység, lásd: 47.91 és 47.99 
‐ a zálogházi tevékenység, lásd: 64.92 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a roncsok (hajó, számítógép, hűtőszekrény stb.) szétbontása abból a célból, hogy 
kinyerjék és elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) anyagokat, lásd: 
38.31 
‐ a használt gépjármű és a használt gépjárműalkatrész kiskereskedelme, lásd: 45.1, 
45.3 

47.8 Piaci kiskereskedelem 
 
Ebbe az alágazatba tartoznak azok a kiskereskedelmi tevékenységek, amelyek 
keretében különböző új vagy használt árukat kínálnak általában mozgatható 
standokon, közterületen vagy piacokon. 

Törölt: 47.8 Piaci 
kiskereskedelem

‐ a roncsok (hűtőszekrény stb.)

Törölt:  szétbontása abból a 
célból, hogy kinyerjék és 
elkülönítsék az újra feldolgozható 
(pl. fémmé, papírrá) anyagokat, 
lásd: 38.31



47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a bármely termék kiskereskedelmi értékesítése bármely, az eddigi szakágazatokba 
be nem sorolható módon: 
     ‐ közvetlen értékesítés, házaló ügynök útján 
     ‐ árusító automatán keresztül 
‐ a fűtőanyag (gáz, tüzelőolaj, tűzifa stb.) közvetlen értékesítése, házhozszállítással 
‐ a nem aukciósházi árveréses kiskereskedelmi tevékenység (az internetes 
értékesítés kivételével) 
‐ a nem bolti bizományosi, ügynöki kiskereskedelmi tevékenység 

50.10 Tengeri személyszállítás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a menetrendszerű és nem menetrendszerű tengeri és tengerpartmenti 
személyszállítás: 
     ‐ kirándulóhajók, városnéző hajók üzemeltetése 
     ‐ komp, vízi taxik stb. üzemeltetése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a tengeri és tengerpartmenti hajózásra alkalmas kiránduló, séta‐, szabadidő hajó 
bérbeadása legénységgel együtt (pl. halászatra) 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a hajók fedélzetén külön egységként nyújtott vendéglői és bárszolgáltatás, lásd: 
56.10, 56.30 
‐ a kiránduló, séta‐ és szabadidős hajók és jachtok bérbeadása legénység nélkül, 
lásd: 77.21 
‐ a személyszállító és teherhajók bérbeadása legénység nélkül, lásd: 77.34 
‐ az "úszó kaszinók" üzemeltetése, lásd: 92.00 

Törölt: kereskedelmi hajók



50.20 Tengeri áruszállítás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a menetrendszerű és nem menetrendszerű tengeri és tengerpartmenti 
áruszállítás 
‐ az uszály, fúrótorony vontatása, tolatása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a raktározás, árutárolás, lásd: 52.10 
‐ a kikötő üzemeltetése és egyéb kiegészítő tevékenység, pl. a dokkolás, a 
révkalauzolás, világítótorony működtetése, hajómentés, lásd: 52.22 
‐ az árukezelés, lásd: 52.24 
‐ a személyszállító és teherhajók bérbeadása legénység nélkül, lásd: 77.34 

50.40 Belvízi áruszállítás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az áruszállítás folyón, csatornán, tavon és egyéb belvízi úton, a kikötőn belül is 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a személyszállító és teherhajó bérbeadása legénységgel belvízi áruszállításra 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a rakománykezelés, lásd: 52.24 
‐ a személyszállító és teherhajó bérbeadása legénység nélkül, lásd: 77.34 

52.10 Raktározás, tárolás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a tárolóhely és raktár üzemeltetése árufajtától függetlenül: 
     ‐ gabonasiló, általános kereskedelmi raktár, hűtőház, tárolótartály stb. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az áruk tárolása szabad kereskedelmi övezetben 
‐ a gyorsfagyasztás 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gépjárműparkoló üzemeltetése, lásd: 52.21 
‐ a saját áru tárolása bérelt ingatlanban, lásd: 68.20 
‐ az üres raktár, tárolótér bérbeadása, lásd: 68.20 

Törölt: kereskedelmi hajók

Törölt: hajó

Törölt: raktár, tároló 
létesítmények üzemeltetése



52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a személy, állat vagy áru szárazföldi szállításához kapcsolódó tevékenység: 
     ‐ utas‐ és áruforgalom lebonyolítása vasúti és buszpályaudvaron, árukezelő 
állomáson 
     ‐ vasúti infrastruktúra működtetése 
     ‐ autópálya, út, alagút, híd, parkolóhely, garázs, kerékpárparkoló, lakókocsi, 
lakóautó, téli tároló üzemeltetése 
‐ a váltóállítás, vasúti tolatás, szerelvény‐összekapcsolás 
‐ a vontató és az út menti segélyszolgálat 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a gáz cseppfolyósítása szállítási célból 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a parkoló üzemeltetése, parkolási díj beszedése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a rakománykezelés, lásd: 52.24 

52.22 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ személy, állat vagy áru vízi szállításához kapcsolódó tevékenység 
     ‐ utas‐ és áruforgalom lebonyolítása (pl. kikötőben, mólón, rakparton) 
     ‐ zsilip stb. üzemeltetése 
     ‐ navigációs, révkalauzi és kikötési tevékenység 
     ‐ átrakodó és hajómentő tevékenység 
     ‐ világítótorony üzemeltetése 
     ‐ hajómentés 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a rakománykezelés, lásd: 52.24 
‐ a sport‐ és szabadidőhajó, kishajókikötő üzemeltetése, lásd: 93.29 

Törölt: buszpályaudvarok

Törölt: állomások üzemeltetése

Törölt: terminál (pl. kikötői, 
dokk, rakpart, gát) üzemeltetése



52.23 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a személy, állat vagy áru légi szállításához kapcsolódó tevékenység: 
     ‐ utas‐ és áruforgalom lebonyolítása légikikötőben 
     ‐ légikikötői, légi útvonali és forgalomirányítási tevékenység 
     ‐ légi közlekedést segítő földi szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a tűzoltás és tűzmegelőző tevékenység a repülőtéren, nem elkülönülten végezve 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a rakománykezelés, lásd: 52.24 
‐ a repülőiskola üzemeltetése, lásd: 85.32, 85.53 

52.29 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az áru szállítmányozása 
‐ a vasúti, közúti, tengeri vagy légi szállítás megszervezése és/vagy végrehajtása 
‐ az egyedi vagy csoportos küldemény megszervezése (beleértve az áru felvételét 
és átadását, valamint a csoportosítását gyűjtőszállításhoz) 
‐ a szállítási dokumentum és fuvarlevél kiállítása, megszerzése 
‐ a vámügynöki tevékenység 
‐ a tengeri szállítmányozói és légi fuvarozási ügynök tevékenysége 
‐ a hajó és repülőgép hely ügynöki értékesítése 
‐ az árukezelő művelet, például áruk csomagolása ideiglenes ládákba, azzal a 
kizárólagos céllal, hogy azt a szállítás időtartamára megvédjék, az ideiglenes 
csomagolás eltávolítása, mintavételezés, az áruk mérlegelése stb. 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a futárpostai tevékenység, lásd: 53.20 
‐ a közúti‐, vízi‐ és légijármű‐ és szállításbiztosítási tevékenysége, lásd: 65.12 
‐ az utazásközvetítés, lásd: 79.11 
‐ az utazásszervezés, lásd: 79.12 
‐ az egyéb turizmussal összefüggő szolgáltatás, lásd: 79.90 

Törölt: terminál (légikikötő stb.) 
üzemeltetése

Törölt: férőhely



55.90 Egyéb szálláshely‐szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik az átmeneti vagy hosszabb időtartamú szálláshely‐
szolgáltatás egyágyas vagy többágyas szobákban vagy diákszállókon, diákok, 
(szezonális) vendégmunkások és egyéb személyek részére. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek: 
‐ diákszálló 
‐ kollégium 
‐ munkásszálló 
‐ családi panzió, albérlők háza 
‐ vasúti hálókocsi 

56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 
 
Ez a szakágazat magában foglalja a fogyasztók kiszolgálását étellel úgy, hogy 
felszolgálják nekik, mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a 
kitett ételekből (svédasztal), vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, 
vagy elviszik onnan, vagy akár kiszállíttatják. Idetartozik még az ételek elkészítése 
és felszolgálása azonnali közvetlen fogyasztásra motoros vagy nem motoros 
járműből, vagy élelmiszer‐szállító kocsiból. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozó szolgáltatás helye: 
‐ az étterem 
‐ az önkiszolgáló étterem 
‐ a gyorsétterem 
‐ az előre elkészített és csomagolt ételek elfogyasztására alkalmas étkezőhely 
‐ a fagylaltos kocsi 
‐ a mozgó élelmiszer‐szállító 
‐ az ételkészítő piaci bódé 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a közlekedési eszközben működő étterem, bár, ha elkülönült egységként üzemel 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az ételek kiskereskedelmi értékesítése automatán keresztül, lásd: 47.99 
‐ a koncesszióval működő kedvezményes étkeztetés (közétkeztetés), lásd: 56.29 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az étel házhozszállítása díjazásért vagy megbízásos alapon, lásd: 53.20 

Törölt: szoba bérbeadása

Törölt: a pizzaszállító
‐ 



56.21 Rendezvényi étkeztetés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a fogyasztóval kötött szerződéses megegyezésen 
alapuló vendéglátó tevékenység ellátása, a fogyasztó által meghatározott helyen és 
eseti alkalommal. 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a romlandó étel elkészítése viszonteladásra, lásd: 10.89 
‐ a romlandó étel kiskereskedelmi értékesítése, lásd: 47 ágazat 

56.29 Egyéb vendéglátás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a konyhaüzem ételszolgáltatása, azaz a fogyasztóval 
kötött szerződéses megegyezésen alapuló ételszolgáltatás, meghatározott 
időszakban. 
 
Idetartozik még a koncesszióval működő kedvezményes étkeztetés sport‐ és 
hasonló létesítményekben. Az ételt többnyire központi egységben készítik. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az ételkészítés és ellátás megbízásos alapon légi‐ és más közlekedési szervezetek 
számára 
‐ a koncessziós ételszolgáltatás a sport‐ és hasonló létesítményekben 
‐ az üzemi étkezdék, menzák, kantinok és kávézók üzemeltetése koncesszióval (pl. 
üzemben, irodában, kórházban vagy iskolában) 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a romlandó étel elkészítése viszonteladásra, lásd: 10.89 
‐ a romlandó étel kiskereskedelmi értékesítése, lásd: 47 ágazat 

Törölt: áruk feldolgozása

Törölt: áruk

Törölt: ételszállítás (pl.

Törölt: vállalkozások részére)

Törölt: áruk feldolgozása

Törölt: áruk



62.09 Egyéb információ‐technológiai szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartoznak a máshova nem sorolt információ‐technológiai és 
számítástechnikai tevékenységek: 
‐ a számítógép összeomlás utáni helyreállítása 
‐ a személyi számítógép üzembe helyezése 
‐ a szoftvertelepítés (installáció) 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a számítógép‐programozói tevékenység, lásd: 62.01 
‐ a központi számítógép (nagy gép‐) és hasonló számítógépek installálása, lásd: 
33.20 
‐ a számítógépes tanácsadás, lásd: 62.02 
‐ a számítógép‐üzemeltetés, lásd: 62.03 
‐ az adatfeldolgozás és tárhelyszolgáltatás (hosting), lásd: 63.11 

63.11 Adatfeldolgozás, web‐hoszting szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az infrastruktúra kiépítése a tárhelyet biztosító (hosting), adatfeldolgozó és 
kapcsolódó egyéb hálózati szolgáltatáshoz 
‐ a speciális tárhely szolgáltatás, mint: 
     ‐ web hosting 
     ‐ on‐line adat‐ vagy tartalomletöltési (streaming) szolgáltatás 
     ‐ felhasználói tárhelyszolgáltatás 
‐ az egyéb felhasználói szolgáltatás 
‐ az általános időmegosztásos szolgáltatás a központi számítógéptől a felhasználók 
felé 
‐ az adatfeldolgozás: 
     ‐ ügyféltől kapott adatok teljes feldolgozása 
     ‐ jelentések összeállítása az ügyfél adataiból 
‐ az adatrögzítés 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az a tevékenység, ahol a szolgáltató a számítógépet csak segédeszközként (a 
szolgáltatás teljesítéséhez) használja; ezekben az esetekben a teljesített 
szolgáltatást a szolgáltatás jellege alapján soroljuk be 

Törölt: installálása (felállítása)

Törölt: eszközként



64.20 Vagyonkezelés (holding) 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik azon társaságok tevékenysége, amelyek más (nem 
csak pénzügyi területen működő) társaságok vagy vállalkozások részvényeit (vagy 
egyéb tulajdonjogot megtestesítő eszközeit) tartják azzal a céllal, hogy többségi 
ellenőrzést gyakorolhassanak felettük. Az idetartozó vagyonkezelő (holding) 
szervezet nem nyújt semmilyen egyéb szolgáltatást azoknak az üzleti 
vállalkozásoknak, amelyekben tőkebefektetéssel rendelkezik, pl. nem igazgatja 
vagy vezeti a gazdasági egységeket. 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ ha a vagyonkezelő nem kizárólag a részvényein keresztül gyakorolja a befolyását, 
hanem az üzletvezetési, a gazdasági irányítási szerepet is betölti, akkor is ha 
pénzügyi vállalkozások fölött gyakorol irányító szerepet, lásd: 70.10 

64.92 Egyéb hitelnyújtás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a nem monetáris intézmények hitelnyújtásával 
összefüggő pénzügyi közvetítés (ilyen pl. a kockázati tőkebefektető cég, az 
"ágazatspecifikus" bank, befektetőklub). A hitelek nyújtása különböző formában 
történhet: kölcsönök, jelzáloghitelek, hitelkártyák stb. 
 
A szolgáltatások típusai a következő lehetnek: 
‐ fogyasztói kölcsön nyújtása 
‐ nemzetközi kereskedelem finanszírozása 
‐ hosszútávú ágazati finanszírozás bank által 
‐ bankrendszeren kívüli pénzkölcsönzés 
‐ lakásvásárlási hitel nyújtására szakosodott, nem betétgyűjtő intézmények 
hitelnyújtása 
‐ zálogházi és záloghitel közvetítői tevékenység 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a lakásvásárlási hitel nyújtására szakosodott intézmények tevékenysége, amelyek 
betétet is gyűjtenek, lásd: 64.19 
‐ az operatív lízing (tartós bérlet), a lízingelt eszköz típusának megfelelően, lásd: 77 
ágazat 

Törölt: tartoznak a 
vagyonkezelő

Törölt: tulajdonában álló 
gazdasági szervezetek csoportja 
fölött gyakorolt irányító és 
ellenőrző szolgáltatások. A 
vagyonkezelő

Törölt: a tulajdonukban lévő 
szervezetek részvényeinek, 
ellenőrzésre jogot biztosító 
többségét birtokolják.

Törölt: ebbe a szakágazatba 
tartozó

Törölt: igazgat

Törölt: vezet más

Törölt: a vállalkozás aktív 
vezetése, stratégiai tervezés és

Törölt: döntéshozatal

Törölt: ,



64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az egyéb pénzügyi szolgáltatás, elsődlegesen olyan forráselosztással, amely nem 
hitelnyújtásra alapozott: 
     ‐ faktoring: a követelések üzletszerű megvásárlása, megelőlegezése, valamint 
leszámítolása 
     ‐ csereügylet (swap) lejegyzése, opció és egyéb fedezeti megállapodás (hedging)
     ‐ sajátszámlás befektetés értékpapírba vagy más pénzügyi eszközbe, ilyen pl. a 
részvény, a kötvény, a váltó stb. 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a pénzügyi lízing, lásd: 64.91 
‐ a más nevében kötött értékpapír‐ügynöki ügylet, lásd: 66.12 
‐ az ingatlan tulajdonának kereskedelme, lízingje és a bérbeadása, lásd: 68 ágazat 
‐ a számla beszedése az adósság felvásárlása nélkül, lásd: 82.91 
‐ a támogatás nyújtása tagszervezetek által, lásd: 94.99 

66 Egyéb pénzügyi tevékenység 
 
Ebbe az ágazatba tartozik a pénzintézetek tevékenységéhez szorosan kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtása, amelyeket nem maguk a pénzintézetek teljesítenek. Az 
elsődleges bontás ebben az ágazatban a pénzügyi tranzakció vagy nyújtott 
finanszírozás típusa szerint történik. 

Törölt: közvetítés

Törölt: pénzügyi közvetítéshez

Törölt: pénzügyi közvetítők



68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a saját tulajdonú, bérelt (lízingelt) ingatlan bérbeadása és üzemeltetése: 
     ‐ lakások, lakóépületek 
     ‐ nem lakóépületek, beleértve a kiállítási csarnokokat, a kiállítótermeket, a 
bérbevevő saját árujának tárolására szolgáló létesítményeket és a 
bevásárlóközpontokat is 
     ‐ föld, lakótelek 
‐ a lakóházak és bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérletbe 
adása tartós használatra, jellemzően havi vagy éves jelleggel 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az épületberuházás saját üzemeltetés céljából 
‐ a lakásként használt lakókonténerek és egyéb mobil lakóterek telepének 
üzemeltetése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a használatban lévő állami, kormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és 
üzemeltetése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a szállodák, apartmanszállodák, panziók, kempingek, kamionparkolók és egyéb 
nem lakóépületek vagy rövid tartózkodásra szolgáló szálláshelyek üzemeltetése, 
lásd: 55 ágazat 

68.31 Ingatlanügynöki tevékenység 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik az ingatlanügynökségek ingatlan‐adásvétellel és ‐
bérbeadással kapcsolatos tevékenysége: 
‐ a közvetítő tevékenység ingatlan vételében, eladásában, bérbeadásában 
díjazásért vagy szerződéses alapon 
‐ az ingatlan‐adásvételhez és ‐bérbeadáshoz kapcsolódó tanácsadás és ingatlan 
értékbecslés 
‐ a letétbe helyezett igatlan kezelése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a jogi tevékenység, lásd: 69.10 

Törölt: raktárakat

Törölt: lakókocsik

Törölt: 
‐ a saját raktár, tároló 
üzemeltetése, az üres raktár, 
tároló bérbeadása

Törölt: lakókocsitáborok

Törölt: az ingatlanvagyon‐kezelő 
tevékenysége



74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 
Ebbe a szakágazatba az általában üzleti ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások 
széles köre tartozik. Azok a tevékenységek tartoznak ide, amelyek gyakorlásához 
magas szintű szakmai, tudományos, illetve műszaki ismeretre van szükség, a folyó 
napi, általában rövid időtartamú szokványos üzleti tevékenység azonban nem 
tartozik ide. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az üzleti ügynöki tevékenység, mint pl. kis‐ és közepes méretű vállalkozások 
vételének és eladásának lebonyolítása, beleértve a szakértői tevékenységet, kivéve 
az ingatlanügynöki szolgáltatást 
‐ a szabadalmakkal kapcsolatos ügynöki tevékenység (szabadalmak vételének és 
eladásának intézése) 
‐ a becsüsi tevékenység (régiség, ékszer stb.), kivéve az ingatlannal és biztosítással 
kapcsolatos értékbecslést 
‐ a számla, okmány felülvizsgálata, ellenőrzése és fuvarozási díjtételre vonatkozó 
információ szolgáltatása 
‐ az időjárás‐előrejelzés (meteorológia) 
‐ a biztonsági tanácsadás 
‐ a mezőgazdasági tanácsadás (agronómusi, agrárközgazdászi tevékenység) 
‐ a környezetvédelmi tanácsadás 
‐ az egyéb műszaki tanácsadás, (ami nem mérnöki területet érint) 
‐ az egyéb, nem mérnöki, nem építészmérnöki, nem üzletviteli tanácsadás 
‐ az építési költségvetés készítése, ellenőrzése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az egyének, mint magánszemélyek számára végzett olyan közvetítői, ügynöki 
tevékenység, amely általában film‐, színházi és más kulturális produkcióban vagy 
sporteseményben való alkalmazás, szerződés megszerzésére irányul 
‐ a könyvek, játékok, műalkotások, fotók stb. elhelyezése kiadóknál, producereknél
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a műszaki, gazdasági és más szakmai könyv, kézikönyv, dokumentum stb. 
megírása a szerzői jogvédelemben részesülők kivételével. 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a használt gépjárművek aukciós értékesítése, lásd: 45.1 
‐ az aukciós ház kiskereskedelme, lásd: 47.79 
‐ az on‐line aukciós kiskereskedelem, lásd: 47.91 
‐ az ingatlanügynöki tevékenység, lásd: 68.31 
‐ a könyvelés, lásd: 69.20 
‐ az üzletviteli tanácsadás, lásd: 70.22 
‐ az építészmérnöki, mérnöki tevékenység, lásd: 71.1 
‐ a gép és berendezés tervezése, ipari formatervezése, lásd: 71.12, 74.10 
‐ az élelmiszerekkel kapcsolatos állat‐egészségügyi vizsgálat és ellenőrzés, lásd: 
71.20 

Törölt: műszaki



‐ a hirdetés, reklám elhelyezése és más reklámtervezés, lásd: 73.11 
‐ a kiállítás, kongresszus és kereskedelmi bemutató szervezése, lásd: 82.30 
‐ a független árverezés, lásd: 82.99 
‐ a fogyasztási hitelre és adósságra vonatkozó tanácsadás, lásd: 88.99 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a műszaki rajzolás, lásd: 71.1 
‐ az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a 
szakmai kiadványok elkészítését, lásd: 90.03 

77.34 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a vízi szállítóeszköz kölcsönzése és operatív lízingje kezelőszemélyzet nélkül: 
     ‐ személy‐ és áruszállító hajó 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a vízi szállítóeszköz kölcsönzése kezelőszemélyzettel együtt, lásd: 50 ágazat 
‐ a szabadidős sétahajó kölcsönzése, lásd: 77.21 

Törölt: kereskedelmi



79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás 
 
Ebbe az ágazatba tartozik az utazási ügynökségek tevékenysége, amelyek 
elsősorban út, utazás, szállítás, szálláshely stb. értékesítésében közreműködnek a 
nagyközönség és üzleti ügyfelek számára, valamint utak szervezése és összeállítása, 
amelyet utazásközvetítők vagy közvetlenül az utazásszervezők értékesítenek. 
Idetartoznak az utazással összefüggő egyéb szolgáltatások, beleértve a foglalást is. 
 
Ebbe az ágazatba tartozik még: 
‐ az idegenvezetői tevékenység és az utazási promóció is 

79.1 Utazásközvetítés, utazásszervezés 
 
Ez az alágazat tartalmazza az utazási ügynökségek tevékenységét, amelyek 
elsősorban út, utazás, szállítás, szálláshely stb. értékesítésében közreműködnek a 
nagyközönség és üzleti ügyfelek számára, valamint utak szervezését és 
összeállítását, amit utazásközvetítők vagy közvetlenül az utazásszervezők 
értékesítenek. 

79.11 Utazásközvetítés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az utazási ügynökségek tevékenysége, amelyek elsősorban út, utazás, szállítás, 
szálláshely‐szolgáltatás stb. értékesítésében közreműködnek a nagyközönség és 
üzleti ügyfelek számára, nagy‐ vagy kiskereskedelmi alapon 

79.12 Utazásszervezés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az utazásszervezői tevékenység, az utak (csomagok) szervezése és összeállítása, 
amelyet utazási ügynökségek vagy közvetlenül az utazásszervezők értékesítenek. 
Az utak a következők valamelyikét vagy mindegyikét tartalmazzák: 
     ‐ szállítás 
     ‐ szálláshely‐szolgáltatás 
     ‐ étkeztetés 
     ‐ múzeumok, történelmi és kulturális helyek, színházi, zenei vagy 
sportesemények látogatása stb. 

Törölt: irodai tevékenység,

Törölt: az 

Törölt: ‐szolgáltatás 
értékesítése egy csomagban 
értékesítése

Törölt:  (csomagok)

Törölt: foglalási 
szolgáltatásokkal együtt

Törölt: irodai tevékenységet

Törölt: az 

Törölt: ‐szolgáltatás 
értékesítését egy csomagban

Törölt:  (csomagok)

Törölt: utazásközvetítői 
tevékenységet,

Törölt:  értékesítését egy 
csomagban

Törölt: tevékenységet

Törölt: szervezését

Törölt: összeállítását

Törölt: utazásközvetítők

Törölt: (csomagok) 

Törölt: személyszállítás



79.90 Egyéb foglalás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az utazással kapcsolatos egyéb szolgáltatások: 
     ‐ szórakozási és sportlehetőségek stb. foglalása 
‐ az időmegosztásos (time share) csereüdülés, üdülési jog cseréje 
‐ a jegyértékesítés színházi, sport‐ és egyéb szabadidős, szórakoztatási eseményre 
‐ a turistasegítő szolgálat 
     ‐ utazási információk nyújtása 
     ‐ idegenvezetés 
‐ az utazási promóció 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az utazásközvetítés, utazásszervezés, lásd: 79.11, 79.12 
‐ a rendezvények, mint pl. találkozók, ülések, konferenciák, kongresszusok 
szervezése és lebonyolítása, lásd: 82.30 

80.10 Személybiztonsági tevékenység 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a következő egy vagy több tevékenység végzése: 
őrzés és járőrözés, pénz, nyugta és egyéb értékcikk begyűjtése és szállítása, 
személyzetet és eszközöket biztosítva a szállítmány védelmére. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a páncélautós szolgáltatás 
‐ a testőrszolgáltatás 
‐ a hazugságvizsgálat 
‐ az ujjlenyomat‐vizsgálat 
‐ a biztonsági őrszolgálat 
‐ a különféle adathordozókon tárolt információk biztonsági megsemmisítése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartoznak: 
‐ a közbiztonság, közrend biztosítása, lásd: 84.24 

Törölt: egyéb 

Törölt: közlekedés, szálláshely, 
étkezés, autókölcsönzés, 

Törölt: időarányos



82 Adminisztratív‐, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás 
 
Ebbe az ágazatba tartozik a mások számára nyújtott mindennapi irodai 
adminisztratív szolgáltatások széles köre, csakúgy, mint a folyó rutin üzletvitelt 
segítő tevékenységek végzése díjazásért vagy szerződéses alapon. 
 
Ebbe az ágazatba tartozik még: 
‐ az összes olyan üzletvitelt kiegészítő szolgáltatás, amelyet az osztályozás máshol 
nem tartalmaz 
 
A tevékenységet ellátó alkalmazottak nem a teljes üzletvitelt bonyolítják le. 

82.1 Adminisztratív‐, kiegészítő szolgáltatás 
 
Ebbe az alágazatba tartozik a mások számára nyújtott mindennapi irodai 
adminisztratív szolgáltatások széles köre, mint pl. pénzügyi tervezés, számlázás és 
bizonylatolás, személyzet és fizikai eszközök elosztása és logisztikája díjazásért vagy 
szerződéses alapon. 
 
Ebbe az alágazatba tartoznak még: 
‐ a mások számára díjazásért vagy szerződéses alapon nyújtott azon kiegészítő 
tevékenységek, amelyek folyó rutin üzletviteli feladatok, és amelyeket a 
vállalkozások és szervezetek hagyományosan önmaguk látnak el 
 
A tevékenységet ellátó alkalmazottak nem a teljes üzletvitelt bonyolítják le. 
Amennyiben a megbízott ezen kisegítő tevékenységeknek egy meghatározott 
részét végzi, úgy tevékenységét  az annak megfelelő szakágazatba kell sorolni. 

Törölt: látják el az üzletmenet 
komplett vitelét.



84.24 Közbiztonság, közrend 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az állami hatóságok által támogatott hivatásos és tartalékos rendőrségi 
alakulatok, valamint kikötői, határőri, parti őrség és más speciális rendőrségi 
alakulatok (beleértve a közlekedésrendészetet, az idegenrendészetet, a bűnügyi 
nyilvántartást) igazgatása és működtetése. 
‐ a békeidőben bekövetkező katasztrófáknál, hazai szükségállapot esetén 
gondoskodás az ellátásról 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a rendőrségi laboratóriumi tevékenység, lásd: 71.20 
‐ a katonai fegyveres alakulatok igazgatása és működtetése, lásd: 84.22 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a közbiztonság védelméről gondoskodó önkéntes egyesületek tevékenysége (pl. 
polgárőrök), lásd: 84.22 

85.20 Alapfokú oktatás 
 
Ez a szakágazat tartalmazza azt az elméleti, illetve gyakorlati oktatást, amely a 
tanulónak alapvető olvasás, írás és matematikai ismeretet nyújt, valamint alapfokú 
oktatást ad egyéb tárgyakban, mint pl. történelem, földrajz, természettudomány, 
társadalomtudomány, zene és egyéb művészetek. Ezt az oktatási formát általában 
gyermekek részére szervezik, de ebbe a kategóriába tartoznak a hasonló tartalmú 
iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli írás‐olvasás kurzusok is, amelyeket az 
alapfokú iskolához túlkorosnak ítélt személyeknek szerveznek. Idetartoznak a 
speciális képzési igényű gyermekeknek szervezett programok is ezen a szinten. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az alapfokú oktatás (a jelenlegi magyar oktatási rendszerben az általános iskolák 
alsó tagozata) 
‐ a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten 
‐ a felnőtteknek szervezett írás‐olvasás kurzus 
‐ az alapfokú művészetoktatás 
‐ az alapfokú oktatás szintjének megfelelő fejlesztő felkészítés 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a 85.5 alágazatban meghatározott felnőttképzés 
‐ a gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 88.91 

Törölt: Ebbe a szakágazatba 
tartozik ‐ magyar kiegészítés:
‐ a közbiztonság védelméről 
gondoskodó önkéntes 
egyesületek tevékenysége (pl. 
polgárőrök)

Törölt: képzést

Törölt: képzést

Törölt: az oktatás első szintje



85.31 Általános középfokú oktatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartoznak azok az oktatási programok, amelyek megalapozzák 
az élethosszig tartó tanulást és az emberi fejlődést, valamint elősegítik a további 
tanulást. A képző intézmények olyan programokat szerveznek, amelyek rendszerint 
tantárgyrendszerre épülnek, ezekre szakosodott tanárokkal; vagy még gyakrabban 
a különböző tárgyakra szakosodott szaktanárokat alkalmaznak, akik a 
szakterületükön az osztálymunkát vezetik. A képzés folytatható tanteremben, 
rádión, televízión, internet útján vagy levelező formában. 
 
A tantárgyi szakosodás e szinten már gyakran hatással van az általános képzésben 
részt vevők oktatással kapcsolatos tapasztalataira is. Az ilyen képzések célja, hogy a 
diákot alkalmassá tegyék további szakmai képzésre vagy a felsőfokú 
továbbtanulásra, speciális tantárgyi felkészítés nélkül. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az általános oktatás alsó középfokú szakasza, amely többé‐kevésbé a 
tankötelezettség időszakának felel meg (az általános iskolák felső tagozata) 
‐ az általános oktatás felső középfokú szakasza, amely elméletileg a felsőszintű 
továbbtanulásra készít fel (a jelenlegi magyar oktatási rendszerben a középfokú 
oktatás általános képzési szakaszának felel meg) 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a középfokú oktatás szintjének megfelelő fejlesztő felkészítés 
‐ a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a felnőttképzés, a 85.5 alágazatban meghatározottak szerint 

Törölt: képzésban



85.32 Szakmai középfokú oktatás 
 
Az ebbe a szakágazatba tartozó programokra tantárgyi szakosodás, valamint a 
jelenbeli vagy jövőbeli foglalkozáshoz általában kapcsolódó elméleti háttér és a 
gyakorlati készségek oktatása a jellemző. A képzés célja lehet pl. a 
foglalkoztatáshoz szükséges általános ismeretek nyújtása, de felkészítés 
meghatározott foglalkozásra, szakmára is. A képzés folytatható tanteremben, 
rádión, televízión, internet útján vagy távoktatási formában. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a felsőszintű oktatás (lásd: 85.4) alatt lévő minden szakmai képzés (a jelenlegi 
oktatási rendszerben a szakiskolák az Országos Képzési Jegyzékben szereplő alap‐ 
és középszintű szakmákra felkészítő képzései tartoznak ide, valamint ide tartoznak 
a felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 
szakmákra felkészítő képzések is) 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az idegenvezető‐képzés 
‐ a szakácsok, vendéglátó‐ipari és szállodai alkalmazottak képzése 
‐ a kozmetikust és fodrászt képző iskolák 
‐ a számítógép‐javítók képzése 
‐ a hivatásos járművezetők pl. tehergépjármű‐, busz‐ taxivezetők, pilóták oktatása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a középfokot meghaladó felsőszintű szakmai oktatás, lásd: 85.4 
‐ a szabadidős, hobbi, illetve önmegvalósítás céljából végzett előadó‐művészeti 
képzés, lásd: 85.52 
‐ a nem hivatásos gépjárművezetők oktatása, lásd: 85.53 
‐ a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata, szállás nélkül, lásd: 88.10, 
88.99 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a felnőttképzés, 85.5 alágazatban meghatározottak szerint 

Törölt: gépjárművezetők,



85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartoznak az olyan középfoknál magasabb szintű képzések, 
amelyek tekinthetők felsőfokú képzésnek. Például a felsőfokú oktatásban vagy nem 
egyetemi, főiskolai felsőfokú szakmai képzésben való részvételre előkészítő, 
kiegészítő, illetve középfokú utáni nem felsőfokú programok. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a jelenlegi oktatási rendszerben a szakközépiskolák érettségit követő szakképzései
‐ az ezzel azonos szintű, felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő szakmákra felkészítő képzések 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a felnőttképzés 85.5 alágazatban meghatározottak szerint 

85.42 Felsőfokú oktatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a felsőfokú képzés első, második és harmadik szintje (felsőfokú alap‐, mester‐ és 
doktori képzések) 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az előadó‐művészet felsőfokú végzetséget adó képzése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a felsőfokú szakképzés 
‐ az osztatlan képzés 
‐ a felsőfokú szakirányú továbbképzés 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a felnőttképzés a 85.5 alágazatban meghatározottak szerint 



85.5 Egyéb oktatás 
 
Ez a csoport bármilyen szakmai, hobbi vagy önfejlesztési célú általános és szakmai 
továbbképzést tartalmaz. 
 
Ebbe az alágazatba tartozik a táborban és iskolában folyó csoportos és egyéni 
sporttanfolyam, az idegen nyelvi képzés, a művészeti (dráma‐, zene‐) képzés és 
egyéb szakképzés, amelyeket elsősorban felnőtteknek szerveznek, és nem 
tartoznak a 85.1‐85.4 alágazatba. 
 
Ebbe az alágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az oktatás, szakmai képzés bármely formáját tartalmazhatja, amely nem tartozik 
az iskola előkészítő, alap‐, közép‐ és felsőszintű oktatás (85.1‐85.4) alágazatába, 
függetlenül attól, hogy az ismeretet írásban, szóban, rádión, televízión, internet 
útján, vagy egyéb formában közvetítik 
‐ a tudományos, szakmai előadások tartása 

85.59 M.n.s. egyéb oktatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az olyan oktatási forma, amely oktatási szinttel nem meghatározható 
‐ a felsőoktatási témavezetői feladatok 
‐ a korrepetáló kurzus, oktatási központok szervezésében 
‐ a vizsgára felkészítő kurzus 
‐ a nyelvtanfolyam, beszédkészség‐fejlesztő kurzus vizsgáztatással együtt is 
‐ a számítógépes tanfolyam 
‐ a vallással kapcsolatos kurzus 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az életmentő tanfolyam 
‐ a túlélőtanfolyam 
‐ a nyilvános szereplést elősegítő kommunikációs tanfolyam 
‐ a gyorsolvasás tanfolyama 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az egyetemi, főiskolai előkészítő szolgáltatás 
‐ a természetgyógyászati (pl. talpmasszázs, Reiki‐, Aroló‐ és ezoterikus /alkímia, 
jóslás, radiesztáta, asztrológia, hermetika, agykontroll/ stb.) tanfolyamok 
 
Ez a szakágazat tartalmazza az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott oktatás 
és szakmai képzés bármely formáját, amely nem tartozik a 85.1‐85.4 alágazatokba. 
Ez a képzési forma nem ad hivatalosan elismert végzettséget (államilag elismert 
oklevelet, diplomát). 
 
A képzés különböző formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási 



intézményben, munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, 
televízión, internet útján vagy levelező formában. 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az írás‐olvasás tanfolyam felnőtteknek, lásd: 85.20 
‐ az általános középfokú oktatás, lásd: 85.31 
‐ a szakmai középfokú oktatás, lásd: 85.32 
‐ a felsőszintű oktatás, lásd: 85.4 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a külön végzett vizsgáztatás, lásd: 85.60 



85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 
 
Ebbe a szakágazatba tartoznak az oktatás folyamatát és rendszerét segítő, de nem 
oktatási szolgáltatások: 
‐ az oktatási szaktanácsadás 
‐ az oktatási tájékoztatást és pályaválasztási szaktanácsadás 
‐ a vizsgák (tesztek) tervezése, fejlesztése, értékelése 
‐ a vizsgáztatás lebonyolítása 
‐ a diákcsereprogramok szervezése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a pedagógiai szaktanácsadás 
‐ a pedagógiai módszertani iránymutatás 
‐ a pedagógiai szakszolgálatok alábbi tevékenységei: 
     ‐ tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység 
     ‐ országos szakértői és rehabilitációs tevékenység 
     ‐ nevelési tanácsadás 
     ‐ továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a társadalomtudomány, humán kutatás‐fejlesztés, lásd: 72.20 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a hallgatói és diákönkormányzatok tevékenysége, lásd: 94.99 

87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás 
 
Ebbe az ágazatba tartozik a bentlakók igényei szerint ápolási, felügyeleti vagy 
egyéb típusú szolgáltatásokkal együtt nyújtott bentlakásos ellátás. Ezekben az 
intézményekben végzett munka jelentős része az egészségügyi és szociális 
szolgáltatások kombinációja, amelyben az egészségügyi szolgáltatás döntően 
ápolási tevékenység. 

Törölt: pedagógiai szakszolgálat 
és szakmai szolgáltatás
‐ az oktatási vizsgáztatás 
értékelése
‐ az oktatási vizsgateszt 
értékelése
‐ a diákcsereprogramok 
szervezése

Törölt: Kiemelkedő jelentőségű 
ágazat, ahol

Törölt: ellátás egyszerre 

Törölt: , ezen belül a nagyobb 
részaránya azonban az 

Törölt: szolgáltatásnak van



88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
 
Ebbe a szakágazatba 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:
     ‐ időskorúak és a fogyatékkal élők otthoni látogatása 
     ‐ időskorúak és a testi és szellemi fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátása 
     ‐ fogyatékkal élőknek a munkába álláshoz nyújtott segítség és betanítás, 
amennyiben az oktatás szerepe korlátozott 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 
84.30 
‐ az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, 
lásd: 87.30 
‐ a testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 88.91 

88.91 Gyermekek napközbeni ellátása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a gyermekek ‐ beleértve a testi és szellemi fogyatékkal élőket is ‐ napközbeni 
ellátása, pl. bölcsödében, családi napköziben, egyéb alternatív napközbeni ellátás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a bébiszitter szolgáltatás 

Törölt: élők szakmai 
rehabilitációja és képzése

Törölt: Nem ebbe

Törölt: magánháztartás részére 
végzett gyermekfelügyelet, 
napközbeni ellátás, 

Törölt: , lásd: 97.00



88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az egyének és a családok részére otthonukban vagy máshol nyújtott szociális, 
tanácsadási, jóléti, menedékügyi, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket 
kormányzati vagy magánszervezetek, katasztrófák áldozatait segélyező 
szervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói 
szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek: 
     ‐ jóléti és a tanácsadási tevékenység gyermekek és fiatalkorúak részére 
     ‐ örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, a gyermekek és mások elleni 
kegyetlen bánásmód megelőzését célzó tevékenység 
     ‐ háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az 
adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás 
     ‐ közösségi és szomszédsági tevékenység 
     ‐ hazai és nemzetközi katasztrófák áldozatainak, a menekültek, a bevándorlók 
stb. megsegítésére irányuló tevékenységek, beleértve az átmeneti és tartós 
menedéknyújtást 
     ‐ munkanélkülieknek a munkába álláshoz nyújtott segítség és betanítás, 
amennyiben az oktatás szerepe korlátozott 
     ‐ jogosultság megállapítása a jóléti segélyre, lakbértámogatásra vagy 
élelmiszerjegyre 
     ‐ hajléktalanok és más szociálisan hátrányos helyzetűek nappali intézményi 
ellátása 
     ‐ jótékonysági tevékenységek, mint pl. az adományok gyűjtése vagy más szociális 
ellátást segítő tevékenység 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 
84.30 
‐ az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, 
lásd: 87.90 

Törölt: munkanélküliek szakmai 
rehabilitációja és képzése

Törölt: 
‐ a közigazgatás keretében 
végzett hasonló tevékenységek, 
lásd: O



90.03 Alkotóművészet 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a független művész, mint szobrász, festő, karikaturista, metszetet, karcot készítő 
stb. egyéni tevékenysége 
‐ az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a 
szakmai kiadvány készítését 
‐ a független újságírás 
‐ a művészeti alkotások (pl. festmények) és muzeális tárgyak műértékének 
helyreállítása, restaurálása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a szobrok gyártása, kivéve az eredeti műalkotások létrehozása, lásd: 23.70 
‐ az orgonák és egyéb régi hangszerek restaurálása, lásd: 33.19 
‐ a mozgókép (film, video) gyártása, lásd: 59.11, 59.12 
‐ a bútorok restaurálása (kivéve: muzeális tárgyak), lásd: 95.24 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a műszaki, gazdasági és más szakmai kézikönyv, dokumentum megírása, lásd: 
74.90 

92.00 Szerencsejáték, fogadás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a szerencsejátékkal és fogadással összefüggő 
tevékenység, mint: 
‐ a szerencsejáték‐szelvények értékesítése 
‐ az érmével működő szerencsejáték‐automaták üzemeltetése 
‐ a virtuális szerencsejáték‐weboldal üzemeltetése 
‐ a tippeléses (bukmékeri) és más fogadással kapcsolatos tevékenység 
‐ a fogadás a fogadóirodában (a pályán kívül) 
‐ a kaszinó (beleértve a hajókon működőket) működtetése 

Törölt: múzeumi

Törölt: az érmével működő 
játékautomaták üzemeltetése
‐ 



93.19 Egyéb sporttevékenység 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója (létesítménnyel, vagy 
anélkül) 
‐ az egyéni vállalkozó sportolók, atléták, bírók, zsűritagok, időmérők stb. 
tevékenysége 
‐ a sportszövetségek, szabályozó testületek tevékenysége 
‐ a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység 
‐ a verseny‐ és lovaglóistállók, kennelek, garázsok, tevékenysége 
‐ a sporthorgászat és ‐vadászat szervezése 
‐ a hegyi vezetés 
‐ a sport‐ és szabadidős vadászattal és horgászattal kapcsolatos kiegészítő 
tevékenység, a kizárólag sporthorgászati, halászati terület működtetése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a sporteszközök kölcsönzése, lásd: 77.21 
‐ a sport‐, játékiskolák és tanfolyamok szolgáltatása, lásd: 85.51 
‐ a magántanár, ‐edző sportoktatása, lásd: 85.51 
‐ a sportklub szabadtéri vagy fedett pályás sporteseményeinek szervezése és 
lebonyolítása létesítményben, vagy anélkül, hivatásos vagy amatőr versenyzők 
részére, lásd: 93.11 
‐ a szabadidőpark‐ és strandszolgáltatás, sípályák üzemeltetése lásd: 93.29 

Törölt: sportemberek



93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és 
szabadidős tevékenység (kivéve a vásári és vidámparki szórakoztatást): 
‐ az érmés játékok, játékautomaták üzemeltetése 
‐ a szabadidőpark tevékenysége (szálláshely nélkül) 
‐ a szabadidős közlekedési eszközökhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése 
(pl. sporthajókikötő) 
‐ a sípályák üzemeltetése 
‐ a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése a szabadidős szolgáltatás 
szerves részeként 
‐ a szabadidő‐eltöltés jellegű vásárok, bemutatók 
‐ a strandszolgáltatás, beleértve az ennek keretében végzett strandeszköz‐
kölcsönzést (pl. fürdőkabin, öltözőszekrény, nyugágy stb.) 
‐ a táncterem, diszkó működtetése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a szórakoztatást célzó élő műsorok producereinek és impresszárióinak 
tevékenysége is, a művészeti és sporteseményeket kivéve (létesítménnyel, vagy 
anélkül) 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a tűzijáték, fény‐ és hangjáték előadás tartása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a felvonók, drótkötélpályák, sí‐ és drótkötél liftek üzemeltetése, lásd: 49.39 
‐ a halászati, horgászati célú vízi utazás, lásd: 50.10, 50.30 
‐ a szabadidőparkban, erdőben, táborhelyen rövid ideig tartózkodó látogatókat 
kiszolgáló kempingszolgáltatás, lásd: 55.30 
‐ a lakókocsi parkok, táborhelyek, szabadidőtáborok, vadász és horgász táborok, 
kempingek szolgáltatása, lásd: 55.30 
‐ a diszkók, túlnyomóan italfelszolgálással, lásd: 56.30 
‐ a színházi, cirkuszi szolgáltatás, lásd: 90.01 

Törölt: hanghatású



94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az olyan szervezetek tevékenysége, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül 
politikai pártokhoz, céljuk a köz szolgálata, közösségi ügyek, társadalmi célok 
támogatása, tevékenységük a közoktatásra, politikai befolyásra, pénzforrások 
gyűjtésére stb. irányul: 
     ‐ állampolgári kezdeményezések és tiltakozó mozgalmak 
     ‐ környezetvédelmi és ökológiai mozgalmak 
     ‐ máshova nem sorolt közösségi, képzési lehetőségek támogatása 
     ‐ speciális csoportok, mint például etnikai és kisebbségi csoportok helyzetének 
javítása, védelme 
     ‐ hazafias célú egyesületek, beleértve a háborús veteránok egyesületeit 
‐ a fogyasztói egyesületek 
‐ autós egyesületek 
‐ a társasági ismeretségi körök, egyesületek, baráti körök, mint például a rotary 
klubok, szabadkőműves‐páholyok stb. 
‐ az ifjúsági szervezetek, diákegyesületek, klubok és testvériségi közösségek stb. 
‐ a kulturális, szabadidős vagy hobbiegyesületek (a sport és játék kivételével), pl. 
költészeti, irodalmi és könyvklubok, történelmi, kertészeti, film‐ és fotó‐, zenei és 
művészeti, kézműves, a gyűjtő, pl. bélyeggyűjtő klubok, társadalmi klubok, 
karneválklubok, az állatvédő egyesületek stb. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a közösségi, társadalmi szervezetek adományozó tevékenysége 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a jótékonysági tevékenység, pl. szociális célú adománykezelés, lásd: 88.99 
‐ a profi művészek csoportjai, vagy szervezetei, lásd: 90.0 
‐ a sportklubok tevékenysége, lásd: 93.12 
‐ a szakmai társaságok tevékenysége, lásd: 94.12 

Törölt: ‐ az érdekképviseletek 
vagy egyéb



95.12 Kommunikációs eszköz javítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a következő kommunikációs eszközök javítása: 
‐ a vezeték nélküli telefonok 
‐ a mobiltelefonok 
‐ a távközlési átviteli modemek 
‐ a faxkészülékek 
‐ a kommunikációs átviteli eszközök (pl. routerek, hidak, modemek) 
‐ a rádió‐adóvevő készülék 
‐ az ipari televízió‐ és vidokamerák 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a rádió‐ és tvműsor‐szóró (adó)berendezés javítása, lásd: 33.13 

95.24 Bútor, lakberendezési tárgy javítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az otthoni és irodabútorok, valamint lakberendezési tárgyak újrakárpitozása, 
újrafényezése, javítása és felújítása 

95.25 Óra‐, ékszerjavítás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a karórák és egyéb órák, valamint egyes részegységeik, mint például a mindenféle 
anyagokból készült óratokok és házak; óraművek, kronométerek stb. javítása 
‐ az ékszerek javítása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a blokkolóórák, idő‐/dátumbélyegzők, időzárak és más hasonló időregisztráló 
eszközök javítása, lásd: 33.13 

Törölt: adóvevők
‐ a lakossági televízió‐ és 
videokamerák

Törölt: restaurálása

Törölt: fémek ipari vésése, 
metszése, gravírozása, lásd: 25.61
‐ a 



95.29 Egyéb személyi‐, háztartási cikk javítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a máshova nem sorolt egyéb személyi és háztartási 
cikkek javítása: 
‐ a kerékpárok javítása 
‐ a ruházati cikkek javítása és átalakítása 
‐ a sportszerek, kempingcikkek javítása (kivéve a sport‐ és vadászfegyvereket) 
‐ a könyv javítása 
‐ a hangszerek javítása (kivéve az orgonát és a hangszer régiségeket) 
‐ a játékok és hasonló árucikkek javítása 
‐ az egyéb személyi‐ és háztartási cikkek javítása 
‐ a zongorahangolás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a kulcsmásolás 
‐ a helyben megvárható gravírozás 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kéziszerszámok javítása, lásd: 33.12 
‐ a sport‐ és vadászfegyverek javítása, lásd: 33.11 

96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, szoláriumok, gyógyfürdők, fogyasztó‐ és 
karcsúsítószalonok, masszázsszalonok stb. tevékenysége 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az orvosi gyógymasszázs és terápia, lásd: 86.90 
‐ a fitnesz‐ és testépítő klubok és létesítmények tevékenysége, lásd: 93.13 

Törölt: könyvek restaurálása, 
könyvkötészeti

Törölt: masszázs



96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az asztrológiai és spiritiszta tevékenységek 
‐ a társas tevékenységek, mint például a személykísérő szolgálat, partnerkereső 
szolgálat, házasságközvetítés 
‐ a hobbiállat‐gondozás (pl. ellátás, elhelyezés, idomítás, edzés) 
‐ a családfakutatás (genealógia) 
‐ a tetoválás, testékszer‐behelyezés 
‐ a cipőtisztítás, portási, ajtónálló (étterem, szálloda előtt álló személy, aki 
leparkolja a vendég autóját) szolgáltatás stb. 
‐ az érmével működő személyi szolgáltató gépek koncessziós üzemeltetése 
(fényképkészítő, testsúlymérő, vérnyomásmérő berendezések, érmével működő 
csomagmegőrzők stb.) 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az állatorvosi szolgáltatás, lásd: 75.00 
‐ az érmével működő pénznyerő‐automata üzemeltetése, lásd: 92.00 
‐ az érmével működő mosógép‐szolgáltatás, lásd: 96.01 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az érmével működő játékautomata üzemeltetése, lásd: 93.29 

 

Törölt: szerencsejáték és 
játékgép szolgáltatás


