
TEÁOR 2009‐2010 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 
‐ a gyapotmag 
 
Idetartozik a biogazdálkodás keretein belül termelt növények, valamint a 



genetikailag módosított növények termesztése is. 
 
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 



01.63 Betakarítást követő szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a növényi termékek előkészítése elsődleges piacra, beleértve a nyersanyagpiacot 
is, pl. tisztítás, vágás, osztályozás, fertőtlenítés, díjazásos vagy szerződéses alapon 
‐ a gyapot tisztítása, gyapotmag eltávolítása 
‐ a dohánylevelek előkészítése, pl. szárítás 
‐ a kakaóbab előkészítése, pl. héj eltávolítás 
‐ a gyümölcsök viaszolása 
‐ a gyümölcsök és zöldségek szárítása a napon 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a mezőgazdasági termékek előkészítése termelő által, lásd: 01.1, 01.2 vagy 01.3 
‐ azok a betakarítás utáni tevékenységek, amelyek a vetőmag minőségének 
javítását célozzák, lásd: 01.64 
‐ a dohánylevél kocsányozása, újraszárítása, lásd: 12.00 
‐ az ügynöki nagykereskedők és társaságok marketingtevékenysége, lásd: 46 ágazat
‐ a mezőgazdasági nyersanyag nagykereskedelme, lásd: 46.2 



10.39 Egyéb gyümölcs‐, zöldségfeldolgozás, ‐tartósítás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a főként gyümölcsöt vagy zöldséget tartalmazó ételek gyártása, a fagyasztott és 
konzerv készételek kivételével 
‐ gyümölcs, dió és zöldség tartósítása fagyasztással, szárítással, olajban, illetve 
ecetben tartósítva, konzerválással stb. 
‐ a gyümölcs‐ és zöldségkészítmény gyártása 
‐ a dzsem, lekvár és étkezési zselé gyártása 
‐ a dió pörkölése 
‐ a diós ételek és tészták gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a zöldségből vagy gyümölcsből készült, romlandó, előkészített ételek, úgymint 
     ‐ saláták: vegyes saláta, csomagolt saláta 
     ‐ hámozott, összevágott zöldségek 
     ‐ tofu (szójababsajt) 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gyümölcs‐ és zöldséglé gyártása, lásd: 10.32 
‐ a dara és liszt gyártása száraz hüvelyes zöldségből, lásd: 10.61 
‐ a cukrozott (kandírozott) gyümölcs és dió gyártása, lásd: 10.82 
‐ a félkész zöldséges ételek gyártása, lásd: 10.85 
‐ a mesterséges koncentrátum gyártása, lásd: 10.89 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a gyümölcs és zöldség szárítása a napon, lásd: 01.63 



10.91 Haszonállat‐eledel gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a haszonállatok etetésére közvetlenül alkalmas táplálék gyártása, beleértve a 
takarmány‐kiegészítőt, a koncentrátumot, a takarmányt pótló készítményt 
‐ a nem kevert (egyetlen összetevőből) álló takarmány gyártása haszonállatok 
részére 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a vágóhídi melléktermékből készült takarmány gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a halliszt gyártása állati takarmányhoz, lásd: 10.20 
‐ a takarmánypogácsa gyártása olajos magvakból, lásd: 10.41 
‐ a különleges eljárásokat és speciális eljárást nem igénylő, melléktermékként 
létrejövő takarmány, pl. takarmánypogácsa (olajos magvakból) gyártása, lásd: 
10.41 
‐ a gabonamagvak őrlése során keletkezett törmelék, maradvány, lásd: 10.61 

25.50 Fémalakítás, porkohászat 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fémkovácsolás, ‐sajtolás, ‐kivágás, ‐hajlítás, ‐homorítás, ‐hengerlés és vésés 
‐ a porkohászat: fémtárgyak gyártása közvetlenül fémporból, hőhatással 
(szinterelve) vagy nyomással 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fémporalapanyag gyártása, lásd: 24.1, 24.2 

Törölt:  és 



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 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a helyben megvárható gravírozás, lásd: 95.29 

25.92 Könnyű fémcsomagolóeszköz gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a konzervdoboz, tubus gyártása élelmiszer‐ipari termékekhez, továbbá 
összenyomható tubus, doboz gyártása 
‐ a fémkupak, ‐záróelem gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a normál körülmények között áruk szállítására, csomagolására felhasznált (300 
liternél nem nagyobb) fémhordó, ‐dob, ‐kanna, ‐vödör, ‐doboz stb. gyártása 

Törölt: Könnyűfém 
csomagolóeszköz



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 és ‐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 

Törölt: ,



26.30 Híradás‐technikai berendezés gyártása 
 
Ez a szakágazat tartalmazza az elektronikus jellel működő vezetékes és vezeték 
nélküli telefon és adatátviteli berendezés, beleértve a rádió‐ és televízióműsor‐
sugárzó és vezeték nélküli híradás‐technikai berendezés gyártását. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a központi hivatali kapcsoló berendezés (alközpontok) gyártása 
‐ a zsinór nélküli telefon gyártása 
‐ a házi kapcsolóközpont (PBX) gyártása 
‐ telefon és faxberendezés gyártása, beleértve az üzenetrögzítőket 
‐ adatátviteli berendezés, digitális távközlési kapcsolóegység, táv‐adatfeldolgozó 
berendezés, pl. híd, router és kapu gyártása 
‐ az adó‐ és vevőantenna gyártása 
‐ a kábeltelevíziós berendezés gyártása 
‐ a személyhívó (pager) gyártása 
‐ a mobiltelefon‐rendszer gyártása 
‐ a mobil távközlési berendezések gyártása 
‐ rádiós és televíziós stúdió és műsorszóró berendezés gyártása, adó‐vevő antenna, 
beleértve a televíziós kamerát és a termelési folyamatban alkalmazott 
videokamera, tv‐kamera gyártását. 
‐ a modem, a jelátviteli berendezésének gyártása 
‐ a megfigyelőközpontra kapcsolt betörés‐ és tűzjelző rendszer gyártása 
‐ a rádiós és televíziós átjátszóberendezés gyártása 
‐ a rádió és infrasugaras (pl. távirányító) készülék gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a műhold híradás‐technikai készülékeinek gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kommunikációs felhasználású elektronikai alkatrészek, szerelt alegységek 
(beleértve a számítógép külső/belső modemje) gyártása, lásd: 26.1 
‐ a nyomtatott áramköri lap gyártása, lásd: 26.12 
‐ a számítógép és számítógép‐perifériák gyártása, lásd: 26.20 
‐ a kép‐ és hangtechnikai fogyasztási cikk gyártása, lásd: 26.40 
‐ a GPS (globális helymeghatározó rendszer) eszközök gyártása, lásd: 26.51 
‐ az elektronikus eredményjelző tábla gyártása, lásd: 27.90 
‐ a forgalomirányító lámparendszer gyártása, lásd: 27.90 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az ipari híradás‐technikai berendezés javítása, lásd: 33.13 
‐ a háztartási híradás‐technikai berendezés javítása, lásd: 95.12 



26.40 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik az otthoni szórakozás és gépjárművek részére készült 
elektronikai hang‐ és képtechnikai készülékek, a hangosító eszközök és a 
hangszerek erősítőinek gyártása. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a videofelvevő és ‐másoló berendezés gyártása 
‐ a televíziógyártás 
‐ a televízió‐képernyő és ‐kijelző gyártása 
‐ a hangrögzítő és ‐másoló rendszerek gyártása 
‐ a sztereo berendezés gyártása 
‐ a rádió vevőkészülékének gyártása 
‐ a hangtechnikai rendszer gyártása 
‐ a közhasználatú (háztartási) videokamera gyártása 
‐ a zenegép gyártása 
‐ az erősítő gyártása hangszerhez, hangtechnikai berendezéshez 
‐ a mikrofon gyártása 
‐ a CD‐ és DVD‐lejátszó gyártása 
‐ a karaoke (ráéneklés) berendezéseinek gyártása 
‐ a fejhallgató gyártása (pl. rádió, televízió, hifi‐berendezés, számítógép) 
‐ a videojáték‐konzol gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a felvételes adathordozó sokszorosítása (számítógépes média, hang, kép stb.), 
lásd: 18.2 
‐ a számítógép‐periféria és számítógép‐monitor gyártása, lásd: 26.20 
‐ az üzenetrögzítő készülékek gyártása, lásd: 26.30 
‐ a személyhívó berendezés (pager) gyártása, lásd: 26.30 
‐ a távirányító gyártása (rádió‐ és infrasugaras jellel), lásd: 26.30 
‐ a műsorszóró stúdióberendezés, például másolóberendezés, adó‐ és 
vevőantenna, üzleti folyamatban alkalmazott videokamera gyártása, lásd: 26.30 
‐ az antenna gyártása, lásd: 26.30 
‐ a digitális kamera gyártása, lásd: 26.70 
‐ a gyárilag rögzített (nem cserélhető) szoftverrel ellátott elektronikus játék 
gyártása, lásd: 32.40 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az elektronikus fogyasztási cikk javítása, lásd: 95.21 



26.51 Mérőműszergyártás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a következő termékek gyártása: a kereső‐, érzékelő‐, 
navigációs, vezérlő‐, légi és tengerészeti rendszer és készülék; a különböző 
alkalmazások automatikus ellenőrző és szabályozóberendezése, (például fűtő‐, 
légkondicionáló, hűtő‐ és más háztartási gépekhez; a hőmérsékletet, 
páratartalmat, nyomást, vákuumot, tüzet, szintet, viszkozitást, sűrűséget, 
savtartalmat, koncentrációt és elfordulást mérő, megjelenítő, jelző‐, mérésadat‐
felvevő, távadókészülék és eszköz); az összegező (azaz regisztráló) folyadékmérő és 
számlálószerkezet; az elektromosság és villamos jel jellemzőit mérő és ellenőrző 
eszköz; az olyan műszer és eszközrendszer, amelyet mintavétel útján szilárd anyag, 
folyadék, gáz vagy összetett anyag kémiai és fizikai összetevőinek vagy 
koncentrációjának laboratóriumi analizálására alkalmaznak; valamint más mérő‐ és 
ellenőrző eszköz és részegységei. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a nem villamos mérő‐, ellenőrző és 
irányítóberendezés (kivéve az egyszerű mechanikus eszköz) gyártása is. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a repülőgépmotor műszereinek gyártása 
‐ a gépjármű kipufogógázait mérő berendezés gyártása 
‐ a meteorológiai műszer gyártása 
‐ a fizikai tulajdonságokat vizsgáló és ellenőrző berendezés gyártása 
‐ a hazugságvizsgáló készülék (poligráf) gyártása 
‐ a sugárzást érzékelő és kimutató eszköz gyártása 
‐ a földmérő eszközök gyártása 
‐ az üvegbe töltött folyadékkal és bimetállal működő hőmérő gyártása (nem orvosi 
célra) 
‐ a nedvességmérő gyártása 
‐ a szintszabályozás eszközeinek gyártása 
‐ az égés‐ és tűzjelző készülék gyártása 
‐ a spektrométer gyártása 
‐ a gumiabroncs‐kalibráló készülék gyártása 
‐ a fogyasztásmérő gyártása (pl. víz, gáz, villany) 
‐ az áramlásmérő és ‐számláló készülék gyártása 
‐ a mércék beosztásait számláló eszköz gyártása 
‐ az aknakereső, impulzus (jel) generátor, fémérzékelő gyártása 
‐ a lekérdező, érzékelő‐, navigációs, irányító‐, légi és tengerészeti berendezés 
gyártása a hangbója kivételével 
‐ a radarberendezés gyártása 
‐ a globális helymeghatározó rendszer (GPS) eszközeinek gyártása 
‐ a környezetet ellenőrző, automatikusan felügyelő készülék gyártása 
‐ a mérő és mérésadat‐regisztráló berendezés (pl. légi jármű fekete doboza) 
gyártása 
‐ a mozgásérzékelő gyártása 
‐ a radar gyártása 
‐ a laboratóriumi analitikai készülék gyártása (pl. véranalizáló készülék) 



‐ a laboratóriumi tömegmérő eszköz, analitikai mérleg, inkubátor és különféle 
laboratóriumi mérő, ellenőrző stb. berendezés gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a telefonüzenet‐rögzítő készülékének gyártása, lásd: 26.30 
‐ a sugárzásos berendezés gyártása, lásd: 26.60 
‐ az optikai helymeghatározó berendezés gyártása, lásd: 26.70 
‐ a diktafon gyártása, lásd: 28.23 
‐ a nem laboratóriumi tömegmérő eszközök, vízszintező, mérőszalag gyártása, lásd: 
28.29 
‐ az orvosi hőmérő gyártása, lásd: 32.50 
‐ az ipari folyamatirányító berendezés üzembe helyezése, lásd: 33.20 

29.32 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a közúti gépjárművek különféle részegységeinek és szerelvényeinek gyártása: 
     ‐ fékberendezés, sebességváltó, tengely, kerék, lengéscsillapító, hűtő, kipufogó 
dobja és csöve, katalizátor, tengelykapcsoló, kormánymű, ‐oszlop és ‐kerék 
‐ a gépjármű‐karosszéria részegységeinek és szerelvényeinek gyártása: 
     ‐ biztonsági öv, légzsák, ajtó, lökhárító 
‐ az autóülés gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gépjármű gumiabroncsának gyártása, lásd: 22.11 
‐ a gumitömlő, ‐övek, ‐szalag és egyéb gumitermék gyártása, lásd: 22.19 
‐ a dugattyú, dugattyúgyűrű és porlasztó gyártása, lásd: 28.11 
‐ a gépjármű karbantartása, javítása, átalakítása, lásd: 45.20 

Törölt: 
‐ az egyszerű mechanikus 
mérőeszköz gyártása (pl. 
mérőszalag, idomszer, 
tolómérce), lásd: az eszköz 
alapanyaga szerinti 
szakágazatban

Törölt: , járműmotor



32.30 Sportszergyártás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a sport‐ és atlétikai szerek gyártása (a ruházat és cipő 
kivételével). 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a szabadtéri és teremsportszer és ‐felszerelés gyártása, bármilyen anyagból: 
     ‐ kemény, puha és felfújható sport labda 
     ‐ teniszütő, krikett‐ és golfütő 
     ‐ síléc, ‐kötés és ‐bot 
     ‐ sícipő 
     ‐ széllovas‐ és szörfdeszka 
     ‐ sporthorgászat kellékei, beleértve a merítőhálót is 
     ‐ vadászat, hegymászás stb. kellékei 
     ‐ bőr sportkesztyű és sportfejfedő 
     ‐ úszómedence 
     ‐ korcsolya, görkorcsolya, gördeszka 
     ‐ íj és nyílpuska 
     ‐ gimnasztikai, testgyakorló (fitnesz) és atlétikai felszerelés 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a hajóvitorla gyártása, lásd: 13.92 
‐ a sportruházat gyártása, lásd: 14.19 
‐ a nyerges áru és lószerszám gyártása, lásd: 15.12 
‐ az ostor és lovaglópálca gyártása, lásd: 15.12 
‐ a sportcipő gyártása, lásd: 15.20 
‐ a fegyver‐ és lőszergyártás, lásd: 25.40 
‐ a súlyemelésnél használt fémsúlyok gyártása, lásd: 25.99 
‐ a sportjármű gyártása (a tobogán és hasonlók kivételével), lásd: 29 és 30 ágazat 
‐ a csónak gyártása, lásd: 30.12 
‐ a biliárdasztal gyártása, lásd: 32.40 
‐ a fül‐ és orrdugó gyártása (pl. úszásnál használatos, vagy zajvédő), lásd: 32.99 
‐ a sportszerek javítása, lásd: 95.29 

Törölt: 13



33.13 Elektronikus, optikai eszköz javítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a 26.3, 26.5, 26.6 és 26.7 alágazatban előállított 
termékek javítása és karbantartása, kivéve a háztartási cikkekét. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ 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: az ipari televízió és 
videokamera javítása és 
karbantartása, lásd: 95.12
‐ 



33.17 Egyéb közlekedési eszköz javítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a 30. ágazatba tartozó egyéb jármű javítása, 
karbantartása, kivéve a motorkerékpárt és kerékpárt. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a mozdonyok és vasúti kocsik javítása és karbantartása (kivéve a gyári nagy‐ 
(generál) javítást vagy gyári átalakítást) 
‐ az állati erővel húzott kocsi, szekér javítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a kerekesszék (mozgássérült kocsi) javítása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a mozdony és vasúti kocsi gyári nagyjavítása és átalakítása, lásd: 30.20 
‐ a katonai úszó járművek javítása és karbantartása, lásd: 30.40 
‐ a bevásárlókocsi javítása és karbantartása, lásd: 33.11 
‐ a vasúti szállítóeszköz motorjainak javítása és karbantartása, lásd: 33.12 
‐ a motorkerékpár javítása és karbantartása, lásd: 45.40 
‐ a kerékpárjavítás, lásd: 95.29 



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: 
A 41 "Épületek építése" ‐ ágazatban jól elkülöníthető a fejlesztők (41.10) és a 
kivitelezők (41.20) tevékenysége, mivel más és más alágazatba tartoznak. A 42 
"Egyéb építmények építése" ‐ ágazatban azonban mind a fejlesztők, mind a 
kivitelezők ugyanabba a szakágazatba tartoznak, és a TESZOR 5‐6 számjegyű 
csoport/alcsoport szintjén az eredmény típusából (szolgáltatás vagy termék) 
kiindulva állapítható meg, hogy fejlesztő vagy kivitelező tevékenységről van szó. 
 
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: Idetartozik a 
termőterület építőipari jellegű 
kialakítási földmunkái (pl.



41.10 Épületépítési projekt szervezése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a későbbi eladásra szánt épület építésével kapcsolatos építési projekt szervezése 
a pénzügyi, műszaki és fizikai eszközök együttes biztosításával 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a lakó‐ és nem lakóépület építése, lásd: 41.20 
‐ az építészmérnöki és mérnöki tevékenység, lásd: 71.1 
‐ a projektvezetés, építési projekttel kapcsolatos szolgáltatás, lásd: 71.1 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a közútkezelői tevékenység, lásd: 52.21 
‐ az ingatlan adásvétele, lásd: 68.10 
‐ az ingatlan közvetítése, lásd: 68.31 

46.77 Hulladék‐nagykereskedelem 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az újrafeldolgozásra szánt anyag (fém‐ és nemfém hulladék) nagykereskedelme, 
beleértve a gyűjtést, osztályozást, szétválogatást, a használt javak (pl. autó) 
bontását a használható alkatrészek kinyerése és eladása céljából, a csomagolást, 
újracsomagolást, raktározást, elszállítást, de a tényleges átalakítási folyamat nem 
tartozik ide; további feltétel, hogy a felvásárolt és értékesített hulladék értéket 
képviseljen 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az autók, a számítógépek, televíziókészülékek és egyéb berendezések bontása a 
még használható és értékesíthető alkatrészeik viszonteladása céljából 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a háztartási és ipari hulladék összegyűjtése, lásd: 38.1 
‐ a hulladék kezelése, de nem ipari újrafeldolgozás, hanem lerakás céljából, lásd: 
38.2 
‐ a hulladékok és egyéb cikkek másodlagos nyersanyaggá alakítási folyamatai, ahol 
tényleges átalakítási folyamat megy végbe (az így keletkező másodlagos 
nyersanyag közvetlenül alkalmas ipari feldolgozásra, de nem végtermék), lásd: 38.3
‐ a roncsok (gépjármű, hajó, számítógép, hűtőszekrény stb.) szétbontása abból a 
célból, hogy kinyerjék és elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) 
anyagokat, lásd: 38.31 
‐ a hajóbontás, lásd: 38.31 
‐ a gépjármű zúzása, lásd: 38.32 
‐ a használtcikk‐kiskereskedelem, lásd: 47.79 

Törölt: vagy egyéb építmény 



47.53 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 

50.20 Tengeri áruszállítás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a menetrendszerű és nem menetrendszerű tengeri és tengerpartmenti 
áruszállítás 
‐ az uszály, fúrótorony vontatása, tolatása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a teherhajók bérbeadása legénységgel 
 
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 

Törölt: Takaró, szőnyeg



55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely‐szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid 
időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely‐szolgáltatás. Az önálló 
férőhelyekben bútorozott szobák állnak rendelkezésre vagy nappalival/étkezővel, 
hálószobával, illetve főzési lehetőséggel vagy teljesen felszerelt konyhával 
rendelkeznek. Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek. Lehetnek 
apartmanok, többszintes épületben vagy épületcsoportban levő lakások, egyszintes 
bungalók, üdülőházak, falusi házak, faházak. Egyáltalán nem vagy minimális 
kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek: 
‐ gyermeküdülő, egyéb üdülőház 
‐ vendégház és bungaló 
‐ falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül 
‐ ifjúsági szálló 
‐ hegyi menedékhely 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a turistaszálló 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a rövid időtartamú szálláshely‐szolgáltatás napi takarítással, ágyneműcserével, 
étel‐ és italszolgáltatással, lásd: 55.10 
‐ a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok 
bérbeadása tartós használatra, jellemzően havi vagy éves időtartamra, lásd: 68 
ágazat 

Törölt: nyaralóházak

Törölt: ‐ menedékhely, 
szabadtéri terület biztosítása 
sátrak, hálózsákok elhelyezésére



58.29 Egyéb szoftverkiadás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftver kiadása, beleértve a 
program fordítását vagy rendszerhez illesztését speciális piaci igényhez saját 
számlás alapon: 
     ‐ operációs rendszer 
     ‐ üzleti vagy egyéb felhasználói szoftverek 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a szoftversokszorosítás, lásd: 18.20 
‐ a nem egyedi szoftver‐kiskereskedelem, lásd: 47.41 
‐ a kiadáshoz nem köthető szoftver‐előállítás, beleértve a program fordítását vagy 
rendszerhez illesztését speciális piaci igényekhez díjazásért vagy szerződéses 
alapon, lásd: 62.01 
‐ az on‐line szoftverszolgáltatás, felhasználói tárhely (hosting) és más 
alkalmazásszolgáltatás nyújtása (ASP), lásd: 63.11 

Törölt: készregyártott



59.12 Film‐, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 
 
Ebbe a szakágazatba tartoznak a szerkesztés, vágás, a mozgókép különböző típusú 
hordozói közötti másolás, a feliratozás, a címek és stáblista elkészítése, 
számítógépes grafikai utómunkálatok, animációk és speciális effektusok, trükkök 
készítése, mozifilm előhívása, kidolgozása, a filmlaboratórium és a filmanimáció 
műhelyeiben végzett tevékenységek. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a díj ellenében további felhasználásra engedélyezett fotók és videó részletek 
gyűjteménye 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a filmek másolása (kivéve a filmszínházi forgalmazáshoz készülő kópiák készítését) 
hang‐ és videoszalagok, CD‐k és DVD‐k sokszorosítása eredeti (master‐) 
példányokról, lásd: 18.20 
‐ a felvételes videokazetták, CD‐k, DVD‐k nagykereskedelme, lásd: 46.43 
‐ az üres videokazetták, CD‐k, DVD‐k nagykereskedelme, lásd: 46.52 
‐ mind a felvételes, mind az üres videokazetták, CD‐k, DVD‐k kiskereskedelme, lásd: 
47.63 
‐ az olyan filmfeldolgozás, felvételkészítés, amit nem a filmipar számára végeznek, 
lásd: 74.20 
‐ a felvételes videokazetta és DVD kölcsönzése a nagyközönség számára, lásd: 
77.22 
‐ az önálló színészi, rajzolói, rendezői, díszlettervezői és színpadtechnikai 
tevékenységek, lásd: 90.0 



60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a televíziós csatorna teljes programjának készítéséhez 
kapcsolódó minden tevékenység, beleértve a programelemek (pl. mozifilmek, 
dokumentumfilmek stb.) megvásárlását, a programelemek saját elkészítését (pl. 
helyi hírek, élő tudósítás), illetve e tevékenységek kombinálását. 
 
Az elkészült televíziós program továbbítását (szórását, közvetítését) végezheti a 
műsor készítője vagy egy harmadik fél terjesztőként, mint például a 
kábelszolgáltatók vagy a műholdas televíziószolgáltatók. 
 
A műsorösszeállítás lehet általános vagy speciális jellegű (pl., egy területre 
szakosodó, mint hírek, sport, oktatás, vagy ifjúsági műsor). 
 
Idetartozik a felhasználók számára az ingyenesen és a csak előfizetés alapján 
elérhetővé tett műsorok. 
 
A műsorcsatornák választható (video‐on‐demand) műsorainak összeállítása. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az olyan adatszórás, amelyet a televíziós műsorszórásba integráltak 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a televíziós műsorelemek (mozifilmek, dokumentumműsorok, beszélgetős 
műsorok, reklámok stb.) gyártása, amelyek nem kapcsolhatóak a műsorszóráshoz, 
lásd: 59.11 
‐ a csatornacsomagok összeállítása, és ezeknek a csomagoknak az elosztása 
műsorkészítés nélkül, lásd: 61 ágazat 



61.20 Vezeték nélküli távközlés 
 
Ebbe a szakágazatba tartoznak: 
‐ azok az üzemeltetési, üzemfenntartó és karbantartó, hozzáférést biztosító 
szolgáltató tevékenységek, amelyek a vezeték nélküli távközlés (telekommunikáció) 
infrastruktúrájával (beszéd, adat, szöveg, hang‐ és videojel átvitelét végző 
berendezésekkel) kapcsolatosak 
‐ azok a karbantartó, üzemeltetési tevékenységek, amelyek a személyhívó (pager), 
a mobil‐ és más vezeték nélküli távközlési (telekommunikációs) hálózatokhoz 
kapcsolódnak 
 
Az átvivőberendezések a légkörben minden irányú sugárzással továbbítják a 
rádióhullámot, akár egy technológiával, akár többfélét kombinálva. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a hozzáférés és hálózati kapacitás beszerzése a hálózat tulajdonosaitól és 
működtetőitől, valamint ezt a kapacitást hasznosítva üzleti‐ és háztartási célú 
vezeték nélküli távközlési szolgáltatás (a műholdas kivételével) nyújtása 
‐ a vezeték nélküli infrastruktúrát működtető által biztosított internet‐hozzáférés is
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd: 61.90 

Törölt: Az átvivőberendezések a 
légkörben minden irányú 
sugárzással továbbítják a 
rádióhullámot, akár egy 
technológiával, akár többfélét 
kombinálva.

Ebbe a szakágazatba tartozik 
még:



62.01 Számítógépes programozás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a szoftverek írása, módosítása, tesztelése, ezek 
támogató szolgáltatása. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a programnyelvek struktúrájának és tartalmának tervezése és/vagy megírása, 
amelyek szükségesek a következők megalkotásához, megvalósításához: 
     ‐ rendszerszoftver (beleértve a korszerűsítést, javítást) 
     ‐ szoftveralkalmazás (beleértve a korszerűsítést, javítást) 
     ‐ adatbázisok 
     ‐ weboldalak tervezése és programozása 
‐ a szoftver egyedi adaptációja, azaz meglevő alkalmazás módosítása és 
konfigurálása, hogy az funkcionálisan illeszkedjék a megrendelő információs 
rendszerének környezetébe, a nem egyedi szoftver fordítása vagy rendszerhez 
illesztése speciális piaci igények szerint 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a (kész szoftver‐) programcsomag‐kiadás, lásd: 58.29 
‐ a nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftver kiadása, beleértve a 
program fordítását vagy speciális piaci igények szerinti rendszerhez illesztését saját 
számlás alapon, lásd: 58.29 
‐ az olyan számítógépes rendszer tervezése, amely integrálja a hardvert, szoftvert 
és a kommunikációs technológiát, akkor is, ha a szoftver annak része, lásd: 62.02 

Törölt: igényekhez díjazásért 
vagy szerződéses alapon

Törölt: speciális igényekre 
készült 

Törölt: fordítása vagy 
adaptálása

Törölt: számlára



68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a saját tulajdonú ingatlan vétele és eladása: 
     ‐ lakások, lakóépületek 
     ‐ nem lakóépületek, beleértve a kiállítási csarnokokat, a kiállítótermeket, a 
raktárakat és a bevásárlóközpontokat 
     ‐ föld, lakótelek 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az ingatlanok felparcellázása a föld értékét növelő tevékenység nélkül 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
Az itt saját tulajdonként megjelenő ingatlan a vállalkozás könyvelésében 
kereskedelmi árunként szerepel. A tárgyi eszközök között nyilvántartott ingatlanok 
értékesítése nem minősül gazdasági tevékenységnek. 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az épület beruházás eladási célra, lásd: 41.10 
‐ a telekingatlanok felparcellázása a föld értékét növelő tevékenységgel, lásd: 42.99

73.12 Médiareklám 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a különböző médium fajták (nyomtatott, rádió, tv stb.) hirdetési idejének és 
helyének értékesítése, tartós bérbeadása vagy viszonteladása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a hirdetési hely, idő tulajdonosa (kiadó stb.) általi közvetlen értékesítése, lásd a 
tartalmilag megfelelő szakágazatot 
‐ a PR (public relation)  tevékenység, lásd: 70.21 

Törölt: médiareklám 

Törölt: médiafajták



75 Állat‐egészségügyi ellátás 
 
Ebbe az ágazatba tartozik a mezőgazdasági haszonállatokkal, illetve hobbiállatokkal 
és egyéb (pl. állatkerti) állatokkal kapcsolatos állatgyógyászati és 
betegségmegelőző tevékenység. Ezeket a tevékenységeket képzett állatorvosok 
végezhetik állatkórházban, az állattartás helyszínén vagy otthon, saját rendelőben 
vagy bárhol. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az állatok mentőszállítása 

79.90 Egyéb foglalás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az utazással kapcsolatos egyéb szolgáltatások: 
     ‐ közlekedés, szálláshely, étkezés, autókölcsönzés, 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 

Törölt: állatokkal 



82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az élő, jogi eljárásokról helyszíni, szószerinti jegyzőkönyv és gyorsírásos feljegyzés 
készítése és azután a rögzített anyagok leírása, mint pl.: 
     ‐ bírósági jegyzőkönyvkészítés vagy gyorsírás 
     ‐ nyilvános gyorsíró‐szolgáltatás 
‐ a találkozók, események, kongresszusok, konferenciák élő televíziós adásának 
valós idejű (értsd szimultán) feliratozása, képaláírás 
‐ a vonalkód‐szolgáltatás 
‐ a sávkód cégjelzésnyomtató szolgáltatás, cégjelzéskódolás 
‐ az adománygyűjtés‐szervezés díjazásért vagy szerződéses alapon 
‐ a levél‐előrendező szolgáltatás 
‐ a birtok, tulajdon visszaszerzése 
‐ a parkolóóraérem‐gyűjtő szolgáltatás 
‐ a független árverés 
‐ a hűségprogramok adminisztrációja 
‐ az egyéb, jellemzően üzletvitelt kiegészítő tevékenységek, amennyiben nincsenek 
máshová besorolva 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a film vagy szalag feliratozása, lásd: 59.12 
‐ a dokumentumátírás, lásd: 82.19 

93.1 Sporttevékenység 
 
Ebbe az alágazatba tartozik a sportlétesítmények működtetése; a sportegyesületek, 
klubok, független sportolók tevékenysége, akit elsődlegesen fizető közönség előtti 
élő sporteseményen vesznek részt; az elsődlegesen versenyzésre fejlesztett 
gépjárművek, tenyésztett kutyák, lovak stb. tulajdonosainak tevékenysége; a 
sportedzők szakosodott tevékenysége, akik segítik a felkészülést különböző 
sporteseményekre, versenyekre; a sportarénák, stadionok, egyéb sportpályák 
kezelőinek tevékenysége; egyéb, a sporttal kapcsolatos (szervezői, promóciós, 
irányítói) tevékenység, m.n.s.. 

Törölt: visszaszerzés/adósságbe
hajtás (repossession)

Törölt:  stb. és versenyautók,



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 sport‐ és vadászfegyverek javítása, lásd: 33.11 
‐ a kéziszerszámok javítása, lásd: 33.12 

96.02 Fodrászat, szépségápolás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a haj mosása, vágása, berakása, szárítása, festése, színezése, hullámosítása, 
egyenesítése és hasonló kezelése, férfiak, nők és gyerekek részére 
‐ a borotválás, szakáll vágása 
‐ a kozmetikai kezelés, arcmasszázs, manikűr, pedikűr, arckikészítés, sminkelés stb.
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a parókakészítés, lásd: 32.99 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a testfestés, lásd: 96.09 

Törölt: kéziszerszámok javítása, 
lásd: 33.12
‐ a 

Törölt: , testfestés



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, testfestés 
‐ 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 

 


