
TEÁOR 2010‐2011 Változás lista 

01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér‐, gumósnövény termesztése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a levélzöldségek termesztése, mint a(z): 
     ‐ articsóka 
     ‐ spárga 
     ‐ káposzta 
     ‐ karfiol és brokkoli 
     ‐ saláta és cikória 
     ‐ spenót 
     ‐ egyéb levélzöldségek termesztése 
‐ a gyümölcszöldségek termesztése, mint a(z): 
     ‐ uborka 
     ‐ padlizsán (tojásgyümölcs) 
     ‐ paradicsom 
     ‐ görögdinnye 
     ‐ sárgadinnye 
     ‐ egyéb gyümölcszöldségek termesztése 
‐ a hagymafélék, gumós és gyökérzöldségek termesztése, mint a(z): 
     ‐ sárgarépa 
     ‐ tarlórépa 
     ‐ fokhagyma 
     ‐ hagyma, mogyoróhagyma 
     ‐ póréhagyma és egyéb hagymaféle 
     ‐ egyéb hagymafélék, gumós és gyökérzöldségek 
‐ a gomba és a szarvasgomba termesztése 
‐ a zöldségszaporító‐anyag termesztése, beleértve a cukorrépa 
magvait (kivéve répafélék magvai) 
‐ a cukorrépa termesztése 
‐ az egyéb zöldségfélék termesztése 
‐ az ehető gumós és gyökérnövények termesztése, mint a(z): 
     ‐ burgonya 
     ‐ édesburgonya 
     ‐ manióka 
     ‐ yam 
     ‐ egyéb ehető gumós és gyökérnövény 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a csemegekukorica termesztése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a chili, a fűszerpaprika és az egyéb fűszernövények termesztése, 
lásd: 01.28 



‐ a gombaspóra termesztése, lásd: 01.30 



01.30 Növényi szaporítóanyag termesztése 
 
Ez a szakágazat tartalmazza a növényi szaporítóanyagok 
termesztését (dugvány, hajtás, csemete) közvetlen felhasználásra, 
illetve tartalmazza azon oltványalanyok termesztését is, melyeket 
később oltanak be növénytermesztés céljából. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a palántának ültetett növények termesztése 
‐ a dísznövény hasznosítású növények termesztése, beleértve a 
gyeptéglatermesztést is 
‐ a gumó, gyökér, hagyma előállítására ültetett növények; oltvány, 
dugvány; gombaspóra termesztése 
‐ a faiskola működtetése, kivéve erdei faiskola 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a mag előállítási céllal ültetett növények termesztése, lásd: 01.1, 
01.2 
‐ az erdei faiskola működtetése, lásd: 02.10 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a virág‐szaporítóanyag (magvak) termesztése, lásd: 01.19 

Törölt: növényeinek



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 termelése 
 
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 



01.62 Állattenyésztési szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett mezőgazdasági 
tevékenységek: 
     ‐ állatok szaporodását, növekedését, termelőképessége javítását 
elősegítő tevékenység 
     ‐ nyájak/csordák/gulyák gondozása, terelése, baromfiivartalanítás, 
ketrecek tisztítása stb. 
     ‐ mesterséges megtermékenyítéshez kapcsolódó tevékenységek 
     ‐ nyájakkal/csordákkal/gulyákkal stb. kapcsolatos szolgáltatás 
     ‐ gyapjúnyírás 
     ‐ gazdasági haszonállatok istállózása, gondozása, etetése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a patkolás 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kizárólag állatok elhelyezésére szolgáló építmény bérbeadása, 
működtetése, lásd: 68.20 
‐ az állat‐egészségügyi ellátás, lásd: 75.00 
‐ az állatok beoltása, lásd: 75.00 
‐ az állatok (pl. ménes) kölcsönzése, bérbeadása, lásd: 77.39 
‐ a hobbiállat‐gondozás, lásd: 96.09 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az agronómusok, agrárközgazdászok tevékenysége, lásd: 74.90 
‐ a szórakoztatási célú lovagoltatás, lásd: 93.19 

Törölt: 11



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 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az ipari szárítás, lásd: 10.39 

01.64 Vetési célú magfeldolgozás 
 
Ez a szakágazat tartalmazza azon betakarítás utáni tevékenységeket, 
amelyek a vetőmag minőségének javítását célozzák a magok 
megtisztításával a hulladéktól, a méret alatti, az éretlen, vagy a 
károsodott, sérült vetőmagok eltávolításával, illetve a vetőmagok 
tárolási célú szárításával. A tevékenység tartalmazza az értékesítésig 
végzett szárítást, tisztítást, osztályozást, kezelést stb. A genetikailag 
módosított vetőmagok kezelése is ebbe a kategóriába tartozik. 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a vetőmagok termesztése, lásd: 01.1 és 01.2 
‐ a magok feldolgozása olajtermelés céljából, lásd: 10.41 
‐ a vetőmag jellemzőinek megváltoztatása érdekében végzett 
kutatás‐fejlesztés, lásd: 72.11 

Törölt: vetőmagok



08.92 Tőzegkitermelés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a tőzeg kitermelése 
‐ a tőzeg kezelése, hogy jobb minőségű, illetve hogy szállításra vagy 
raktározásra alkalmas legyen 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a tőzeg kitermeléséhez kapcsolódó szolgáltatás, lásd: 09.90 
‐ a tőzegbrikett gyártása, lásd: 19.20 
‐ a virágföld előállítása tőzeg, természetes föld, homok, agyag, 
ásványi anyagok stb. hozzáadásával, lásd: 20.15 
‐ a tőzegből készült termékek gyártása, lásd: 23.99 

10.11 Húsfeldolgozás, ‐tartósítás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a marha, disznó, bárány, nyúl, birka, teve stb. vágóhídi vágása, 
tisztítása és csomagolása 
‐ a friss (nyers), a hűtött, illetve a fagyasztott hús feldolgozása, 
hasítással 
‐ a friss (nyers), a hűtött, illetve a fagyasztott hús feldolgozása, 
darabolással 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a bálna vágása és feldolgozása szárazföldön vagy speciális vízi 
járművön 
‐ a vágóhídon a vágás, feldolgozás során nyert melléktermékek, a 
nyersbőr és irha valamint a nyírt gyapjú gyártása 
‐ az állati eredetű étkezési zsír és háj kiolvasztása 
‐ az állati belsőség előállítása 
‐ a tímáripari bőrgyapjú gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az étkezési baromfizsír kiolvasztása, lásd: 10.12 
‐ a gyártástól, kereskedelemtől elkülönült, díjazásért vagy 
szerződéses alapon végzett húscsomagolás, lásd: 82.92 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a halakból, tengeri állatokból olaj, zsír gyártása, lásd: 10.41 

Törölt: gyártása

Törölt: leölése



10.20 Halfeldolgozás, ‐tartósítás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a hal, a rákfélék és a puhatestűek előkészítése, és tartósítása: 
fagyasztással, mélyhűtéssel, szárítással, főzéssel, füstöléssel, 
sózással, sós lében pácolással, konzerválással stb. 
‐ a halból, rákból, puhatestűekből készített termékek gyártása: 
halfilé, halikra, kaviár, kaviárpótló stb. 
‐ a halliszt gyártása emberi fogyasztás és állati takarmány céljára 
‐ a halból és más emberi fogyasztásra alkalmatlan vízi állatból 
készített liszt és oldható protein gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a halfeldolgozás és ‐tartósítás feldolgozóhajókon, halászat nélkül 
‐ a tengeri alga feldolgozása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a hal feldolgozása és tartósítása halászatra használt vízi járművön, 
lásd: 03.11 
‐ a bálna feldolgozása szárazföldön vagy speciális vízi járművön, lásd: 
10.11 
‐ a tengeri állatból nyerhető olaj és zsír gyártása, lásd: 10.41 
‐ a fagyasztott, kész halételek gyártása, lásd: 10.85 
‐ a halból készült leves gyártása, lásd: 10.89 

10.32 Gyümölcs‐, zöldséglé gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gyümölcs‐ és zöldséglé gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a friss gyümölcsből és zöldségből nyert koncentrátum gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az alkoholmentes üdítőital gyártása, lásd: 11.07 

Törölt: félkész



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 zöldséges készételek 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 

10.71 Kenyér; friss pékáru gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a pékáru gyártása: 
     ‐ kenyér és a péksütemény 
     ‐ tészta, a sütemény, a pitetészta, a torta 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a száraz pékáru gyártása, lásd: 10.72 
‐ a tésztafélék gyártása, lásd: 10.73 
‐ a pékáru felmelegítése azonnali fogyasztás céljából, lásd: 56 ágazat
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az amerikai palacsinta, a gofri, az ostya gyártása, lásd: 10.72 

Törölt: félkész 

Törölt: ételek

Törölt: , a palacsinta, a gofri, az 
ostya stb.



10.72 Tartósított lisztes áru gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kétszersült, a keksz és száraz pékáru gyártás 
‐ a tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása 
‐ az édes, illetve a sós lisztes termék, snackáru (aprósütemény, sós 
keksz stb.) gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az amerikai palacsinta, a gofri, az ostya gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a burgonyatartalmú lisztes termék (snackáru) gyártása, lásd: 10.31 

10.85 Készétel gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a készétel (pl. előkészített, fűszerezett, 
főzött ételek) gyártása. Ezek az ételek tartósítva készülnek, 
fagyasztással, vagy konzerv formájában, és általában viszonteladásra 
csomagoltak, címkézettek. Nem tartoznak ebbe a szakágazatba az 
azonnali fogyasztásra készített ételek, mint például éttermekben 
készítettek. Ezek az ételek legalább két különböző összetevőből 
készülnek (kivéve a fűszerezés). 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a hús‐ vagy baromfihúsétel gyártása 
‐ a fagyasztott halétel gyártása, beleértve a sült halat 
hasábburgonyával 
‐ a zöldséges ételek gyártása 
‐ a fagyasztott vagy más módon tartósított pizza gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a helyi specialitások és nemzeti ételek gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a friss ételek, vagy a kevesebb, mint két összetevőből készült ételek 
gyártása, lásd: a 10‐es ágazat megfelelő szakágazatában 
‐ a romlandó készételek gyártása, lásd: 10.89 
‐ a készételek kiskereskedelmi értékesítése üzletekben, lásd: 47.11, 
47.29 
‐ a készételek nagykereskedelme, lásd: 46.38 
‐ a szerződéses vendéglátási ételszolgáltatás, lásd: 56.29 

Törölt: termékből tevődnek 
össze

Törölt: termékből gyártott



13.92 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a konfekcionált textiláru gyártása bármilyen textil alapanyagból, 
beleértve a kötött és a hurkolt kelmét is: 
     ‐ takarók, beleértve az úti takarót is 
     ‐ ágynemű, asztalnemű, fürdőszobai és konyhai textíliák 
     ‐ paplan, pehelypaplan, párna, puff, vánkos, hálózsák stb. 
‐ a konfekcionált lakástextíliák és egyéb textiltermékek gyártása: 
     ‐ függöny, drapéria, vászonroló, ágyterítő, bútorhuzat, géptakaró 
stb. 
     ‐ ponyva, sátor, kempingcikk, vitorla, ejtőernyő, napellenző, jármű 
takaróponyva, konfekcionált ülésvédőhuzat, bútortakaró stb. 
     ‐ zászló, vasúti és hajó jelzőzászló stb. 
     ‐ porrongy, konyharuha és hasonló cikk, mentőmellény, ejtőernyő 
stb. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az elektromos melegítővel felszerelt takaró textilrészeinek 
elkülönült gyártása 
‐ a kézi szövésű falkárpit (gobelin) gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a műszaki rendeltetésű konfekcionált textiláru gyártása, lásd: 13.96
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a jármű kárpitjának gyártása, lásd: 13.96 

Törölt: autótakaró



13.96 Műszaki textiláru gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a keskeny szövetek, szalagok gyártása (beleértve a láncfonalat 
tartalmazó, vetülékfonal nélküli, ragasztással összeállított textíliákat 
is) 
‐ a textilcímkék, ‐jelvények stb. gyártása 
‐ a díszítőkellékek gyártása: zsinór, rojt, pompon stb. 
‐ a műanyaggal impregnált, bevont, burkolt vagy laminált textíliák 
gyártása 
‐ a fémbevonatú vagy a sodrott fonal, a textilanyaggal bevont 
gumicérna és gumizsinór, a gumival illetve műanyaggal bevont, 
impregnált burkolt textilfonal, ‐szalag gyártása 
‐ a nagy szakítószilárdságú mesterséges szálból készült gumiabroncs‐
kordszövet gyártása 
‐ az egyéb kezelt és bevont textíliák gyártása: festővászon, átlátszó 
rajzvászon és hasonló keményített textíliák, gumival vagy 
keményítővel bevont anyagok 
‐ a különféle textíliák gyártása: gyertyabél, kanóc, gázizzóbél, 
gáztubus 
‐ az izzóháló, öntözőcső, továbbító‐ vagy szállítóheveder vagy ‐szíj 
(mindegy, hogy fémmel vagy egyéb anyaggal erősített vagy sem), 
szitaszövet, szűrőszövet gyártása 
‐ a jármű kárpitjának gyártása 
‐ a festővászon, átlátszó rajzvászon gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gumival bevont, laminált textil szállítószalag vagy továbbító 
heveder, amelynél a gumi a fő alkotórész, lásd: 22.19 
‐ a textíliával társított habosított gumi‐ vagy műanyag lemezek 
gyártása, amelyekben a textilanyag csak megerősítésre szolgál, lásd: 
22.19, 22.21 
‐ a fémhuzalból készült szövet (drótszövet) gyártása, lásd: 25.93 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a jármű takaróponyva, konfekcionált ülésvédőhuzat gyártása, lásd: 
13.92 

Törölt: az autóüléshuzat



14.11 Bőrruházat gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a ruházati termékek gyártása természetes vagy rekonstruált bőrből, 
beleértve a bőripari kiegészítőket, mint pl. a hegesztők bőrkötényét 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a szőrmeruházat gyártása, lásd: 14.20 
‐ a bőr sportkesztyűk és sportfejfedők gyártása, lásd: 32.30 
‐ a tűzálló és biztonsági védőruházat gyártása, lásd: 32.99 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a bőrruházati kiegészítők gyártása, lásd: 14.19 
‐ a lábbeli gyártása, lásd: 15.20 

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 hálózati karbantartók (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 bőr 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 cipő fa részeinek és a cipőipari fakellékek gyártása (pl. sarok és 
kaptafa), lásd: 16.29 
‐ a csizma és cipő gumisarok és ‐talp, valamint egyéb gumi lábbeli 
rész gyártása, lásd: 22.19 
‐ a lábbeli műanyag részeinek gyártása, lásd: 22.29 
‐ a sícipő gyártása, lásd: 32.30 
‐ az ortopéd cipők gyártása, lásd: 32.50 

Törölt: facipő részei 

Törölt: gumicsizma

Törölt: gumicipő sarkának

Törölt: talpának

Törölt: az 

Törölt: gumilábbelik részeinek 

Törölt:  lábbeli



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: 13.93 
‐ 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 

Törölt: 92



hulladékából, lásd: 38.11 



17.12 Papírgyártás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a papír és karton gyártása további ipari feldolgozásra 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a papír és karton továbbfeldolgozása: 
     ‐ papír és karton mázolása, bevonása és impregnálása 
     ‐ krepp‐, illetve a kreppelt papír gyártása 
     ‐ papírral vagy kartonnal társított papír és fólia gyártása 
‐ a kézi merítésű papír előállítása 
‐ az újságnyomópapír, más nyomó‐, illetve írópapír gyártása 
‐ a karbonpapír (másolópapír), stencilpapír gyártása tekercsben vagy 
nagy ívben 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a hullámpapír és papírlemez gyártása, lásd: 17.21 
‐ a termékek gyártása a papíripari rostanyag, papír és karton 
továbbfeldolgozásával, lásd: 17.22, 17.23, 17.24, 17.29 
‐ a bevont és impregnált papír gyártása, amennyiben a termék fő 
összetevője a bevonó‐ és impregnálóanyag, lásd: a bevonó‐ és 
impregnálóanyag‐gyártó szakágazatánál, pl. 22.21 
‐ a csiszolópapír gyártása, lásd: 23.91 

Törölt: ‐lemez



20.15 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a műtrágyák gyártása: 
     ‐ egyedi és a komplex nitrogén‐, foszfor‐ és káliműtrágyák 
     ‐ karbamid, természetes nyersfoszfát és a természetes 
nyerskálium sói 
‐ a műtrágyaiparral kapcsolatos nitrogéntermékek gyártása: 
     ‐ salétromsav és szulfo‐salétromsav, ammónia, ammónium‐klorid, 
kálium‐nitritek és ‐nitrátok, triammónium‐foszfát és ammónium‐
karbonát 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a virágföld előállítása, fő alkotóanyagként, tőzegből 
‐ a kevert virágföld előállítása, tőzegből, természetes földből, 
homokból, agyagból és ásványokból 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a guanó kitermelése, lásd: 08.91 
‐ a mezőgazdasági vegyi termék (például növényvédő szerek) 
gyártása, lásd: 20.20 

26.12 Elektronikai áramköri kártya gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az alkatrészekkel beültetett nyomtatott áramköri lap gyártása 
‐ az alkatrészek beültetése a nyomtatott áramköri kártyába 
‐ a csatlakozókártya‐modul gyártása (pl. hang‐, video, hálózat, 
modem csatlakoztatásához) 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a külső/belső számítógépmodemek gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az intelligens kártya (smart card aktív memóriakártya) nyomtatása, 
lásd: 18.12 
‐ a szereletlen nyomtatott áramköri lap gyártása, lásd: 26.11 

Törölt: gyártása

Törölt: gyártása

Törölt: , lásd: 26.12



27.11 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik minden fajta villanymotor és 
transzformátor (AC, DC, és ACDC) gyártása. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a villanymotor (kivéve indítómotor belső égésű motorokhoz) 
gyártása 
‐ a villamos energiát elosztó transzformátor gyártása 
‐ a hegesztőtranszformátor gyártása 
‐ a fénycsőelőtét gyártása (azaz transzformátor) 
‐ az alállomási elosztótranszformátor gyártása 
‐ az energiaátvitel és ‐elosztás feszültségszabályozó készülékeinek 
gyártása 
‐ a generátor (kivéve a váltakozó áramú akkumulátortöltő generátor 
belső égésű motorokhoz) gyártása 
‐ a motort és generátort tartalmazó gépcsoport (kivéve a 
turbinagenerátor egység) gyártása 
‐ az armatúratekercselés a gyártási folyamat részeként 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az elektronikai alkatrésznek szánt transzformátor és kapcsoló 
gyártása, lásd: 26.11 
‐ a villamos hegesztő‐ és forrasztóberendezés gyártása, lásd: 27.90 
‐ a nem forgógép inverter, egyenirányító és konverter gyártása, lásd: 
27.90 
‐ a turbinagenerátor gépcsoport gyártása, lásd: 28.11 
‐ az indítómotor és generátor gyártása belső égésű motorokhoz, 
lásd: 29.31 

Törölt: turbógenerátor



27.51 Háztartási villamos készülék gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a villamos háztartási eszköz gyártása: 
     ‐ hűtőszekrény 
     ‐ fagyasztó 
     ‐ mosogatógép 
     ‐ mosó‐ és szárítógép 
     ‐ porszívó 
     ‐ padlókefélő (‐fényesítő) gép 
     ‐ konyhai hulladékkezelő (konyhamalac) 
     ‐ daráló, turmixgép, gyümölcsprés 
     ‐ villanyborotva, elektromos fogkefe, és más villamos tisztálkodási 
eszköz 
     ‐ késélező 
     ‐ szellőztető vagy ventillátor berendezés, beleértve a mennyezeti 
vagy fürdőszobai ventillátor gyártását beépített világító egységgel 
‐ a háztartási villamos hőkészülék gyártása: 
     ‐ villamos vízmelegítő 
     ‐ villanytakaró 
     ‐ villamos hajszárító, fésű, kefe, hajcsavaró 
     ‐ villanyvasaló 
     ‐ hordozható, kiegészítő fűtésre szánt készülékek és ventilátorok 
     ‐ villanysütő 
     ‐ mikrohullámú sütő 
     ‐ tűzhely, főzőlap 
     ‐ kenyérpirító 
     ‐ kávé‐ vagy teafőző 
     ‐ villamos olajsütő, (fritőz), kávépörkölő, grillező, villamos 
főzőedény 
     ‐ villamos fűtőellenállás stb. 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kereskedelmi és ipari folyamatban alkalmazott hűtő és fagyasztó, 
beépített légkondicionáló, mennyezeti ventilátor, rögzített helyen 
működő fűtőkészülék, szellőző és füstelszívó, nagykonyhai 
főzőberendezés, üzleti folyamatban alkalmazott mosó‐, száraztisztító 
és mángorló berendezés; ipari és intézményi porszívó gyártása, lásd: 
28 ágazat 
‐ a háztartási varrógép gyártása, lásd: 28.94 
‐ a központi porszívórendszerek létesítése, lásd: 43.29 



28.13 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a vákuumszivattyú, a lég‐ és gázkompresszor gyártása 
‐ a folyadékszivattyú gyártása (mérőszerkezettel vagy a nélkül) 
‐ a belső égésű motorhoz tervezett szivattyú gyártása: gépjármű olaj‐
, víz‐, üzemanyag‐ stb. szivattyúja 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a kézi szivattyú gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a nem hidraulikus rendszerben alkalmazott szivattyú gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a hidraulikus, pneumatikus berendezések gyártása, lásd: 28.12 

28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a számológép gyártása 
‐ az összeadógép, pénztárgép gyártása 
‐ az elektronikus és nem elektronikus kalkulátor gyártása 
‐ a postai bérmentesítő, levélkezelő és hasonló gép gyártása (gép a 
borítékba rakásra, lezárásra, címzésre, nyitásra, válogatásra, 
letapogatásra, összehordásra stb.) 
‐ az írógép gyártása 
‐ a gyorsírás gépeinek gyártása 
‐ az irodai kötészeti gép gyártása (pl. műanyag, vászonkötéshez) 
‐ a csekkírógép gyártása 
‐ az érmeszámláló, ‐kötegelő gép gyártása 
‐ a ceruzahegyező gép gyártása 
‐ a fűzőgép, iratfűzést eltávolító készülék gyártása 
‐ a szavazógép gyártása 
‐ a szalagadagoló gép gyártása 
‐ a lyukasztógép gyártása 
‐ a mechanikus működésű pénztárgép gyártása 
‐ a fotómásológép gyártása 
‐ az irodagép festékpatronjának (toner) gyártása 
‐ a fehér‐ és feketejelöléses irodai tábla gyártása 
‐ a diktafon gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a fénymásológép gyártása 
‐ az iskolai falitábla gyártása 

Törölt: eszközök



 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a számítógép és perifériáinak gyártása, lásd: 26.20 

28.91 Kohászati gép gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a forró fém kezelését végző gépek, berendezések gyártása: 
     ‐ konverter, kokillaöntés berendezései, öntőüst, öntőberendezés 
‐ a fémhengermű és öntöde hengereinek gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a kohászati formaszekrény és öntőforma gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a nem kohászati formaszekrény és öntőforma gyártása, lásd: 25.73
‐ a húzópad gyártása, lásd: 28.41 
‐ az öntödei formakészítő gép gyártása, lásd: 28.99 

Törölt: perifériái

Törölt: húzópad gyártása, lásd: 
28.41
‐ a 



29.10 Közúti gépjármű gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a személygépkocsi gyártása 
‐ a tehergépjárművek gyártása: 
     ‐ zárt felépítményű tehergépjárművek, kamionok, 
nyergesvontatók stb. 
‐ az autóbuszok, trolibuszok és távolsági autóbuszok gyártása 
‐ a gépjárműmotor gyártása 
‐ a gépjármű alvázának gyártása 
‐ az egyéb gépjármű gyártása: 
     ‐ hójáró motoros szán, önjáró golfkocsi, kétéltű gépjármű 
     ‐ tűzoltóautó, úttisztító autó, mozgókönyvtár, páncélozott 
gépjármű stb. 
     ‐ betonkeverő és betonpumpa 
‐ a gokart, egyéb versenyautó gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a gépjárműmotor gyári átalakítása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a villanymotor (kivéve az indítómotor) gyártása, lásd: 27.11 
‐ a gépjármű világítóberendezéseinek gyártása, lásd: 27.40 
‐ a dugattyú, dugattyúgyűrű, porlasztó gyártása, lásd: 28.11 
‐ a mezőgazdasági traktor gyártása, lásd: 28.30 
‐ az építőgép, bányagép vontatójának gyártása, lásd: 28.92 
‐ a nem közúti billenős gépjármű (dömper) gyártása, lásd: 28.92 
‐ a gépjármű‐karosszéria gyártása, lásd: 29.20 
‐ a gépjármű villamos részeinek gyártása, lásd: 27.90, 29.31 
‐ a gépjármű alkatrészeinek és tartozékainak gyártása, lásd: 29.32 
‐ a tank, egyéb katonai harcjármű gyártása, lásd: 30.40 
‐ a gépjármű karbantartása, javítása, átalakítása, lásd: 45.20 



33.11 Fémfeldolgozási termék javítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a 25‐ös ágazatba tartozó fémtermékek 
javítása és karbantartása. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fémtartály, tárolómedence és ‐konténer javítása 
‐ a cső, csővezeték javítása 
‐ a hordozható hegesztőkészülék javítása 
‐ a hajó (raktér) dobjának javítása 
‐ a vízgőzt s egyéb gőzt fejlesztő berendezés javítása és 
karbantartása 
‐ a gőzkazán segédüzemi berendezéseinek javítása és karbantartása:
     ‐ kondenzátor, tápvíz‐előmelegítő, túlhevítő, gőzgyűjtő, gőztároló
‐ az atomreaktor javítása és karbantartása (kivéve izotópelválasztó) 
‐ a hajókazán, erőműi kazán egységeinek javítása és karbantartása 
‐ a központi fűtési rendszer kazánjának és fűtőtesteinek 
lemezmunkái 
‐ a lőfegyver, tüzérségi fegyver (a sport‐ és szabadidőfegyverrel 
együtt) javítása, karbantartása 
‐ a bevásárlókocsi javítása és karbantartása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a penge és fűrész élezése, lásd: 33.12 
‐ a központi fűtési rendszerek javítása, lásd: 43.22 
‐ a mechanikai zárszerkezet, széf, páncélszekrény javítása a 
biztonsági rendszer szolgáltatás keretében, nem elkülönülten, lásd: 
80.20 

Törölt: kazánja és fűtőteste 
fűtőfelületeinek javítása



33.12 Ipari gép, berendezés javítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a 28‐as ágazatba sorolt ipari gépek és 
gépi berendezések javítása és karbantartása, mint a penge, fűrész 
élezése, cseréje, a hegesztőkészülékkel végzett ipari, üzemi javító 
szolgáltatás (pl. gépjárműhöz, általános rendeltetéssel); a 
mezőgazdasági és más nagygépek, gépi berendezések javítása (pl. 
emelővillás targonca és más anyagmozgató gép, szerszámgép, 
kereskedelmi hűtőberendezés, építőgép és bányagép). 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a szállítóeszköz (pl. hajó, csónak, targonca, vasúti szállítóeszköz) 
motor javítása és karbantartása, kivéve a közúti, légi járművekét 
‐ a szivattyú, kompresszor és hasonló berendezések javítása és 
karbantartása 
‐ a hidraulikus, pneumatikus energiával működő gépek javítása és 
karbantartása 
‐ a szelep javítása 
‐ a sebességváltó‐ és hajtómű alkatrészeinek javítása 
‐ az ipari folyamathoz tartozó kemence, kazán javítása és 
karbantartása 
‐ az emelő‐ és anyagmozgató berendezések javítása és karbantartása
‐ az ipari folyamathoz tartozó hűtőberendezés és légtisztító javítása 
és karbantartása 
‐ a kereskedelemben használt, általános rendeltetésű gép javítása és 
karbantartása 
‐ a gépi hajtású kéziszerszám javítása 
‐ a fémforgácsoló, fémalakító gép, továbbá tartozékainak javítása és 
karbantartása 
‐ az egyéb szerszámgép javítása és karbantartása 
‐ a mezőgazdasági traktor javítása és karbantartása 
‐ a mezőgazdasági, erdészeti és fakitermelő gép javítása és 
karbantartása 
‐ a kohászati gép javítása és karbantartása 
‐ a bányagép, építőgép, olaj‐ és gázkitermelő berendezés javítása és 
karbantartása 
‐ az étel‐, ital‐ és dohányfeldolgozó gép javítása és karbantartása 
‐ a textilruházati és bőrterméket feldolgozó gép javítása és 
karbantartása 
‐ a papírgyártó gép javítása és karbantartása 
‐ a műanyag‐ és gumifeldolgozó gép javítása és karbantartása 
‐ a 28‐as ágazatba tartozó egyéb speciális rendeltetésű gép javítása 
és karbantartása 
‐ a tömegmérő berendezés javítása és karbantartása 
‐ az árusítóautomata javítása és karbantartása 
‐ a pénztárgép javítása és karbantartása 
‐ a fénymásoló gép javítása és karbantartása 



‐ az elektromos és nem elektromos számológép (kalkulátor) javítása 
‐ az írógép javítása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fűtőberendezés telepítése, javítása és karbantartása, lásd: 43.22 
‐ a személyfelvonók és mozgólépcsők telepítése, javítása és 
karbantartása, lásd: 43.29 
‐ a számítógép javítása, lásd: 95.11 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a légi jármű motorjának javítása, karbantartása, lásd: 33.16 
‐ a közúti gépjármű motorjainak, alkatrészeinek járműjavító műhelyi 
javítása, karbantartása, szervizelése, lásd: 45.20, 45.40 

Törölt: nem ipari kazán, 
kemence és egyéb 



35.21 Gázgyártás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a szolgáltatási célú gázgyártás, nem kőolajból nyert szén 
elgázosításával, mezőgazdasági melléktermékből vagy hulladékból 
(pl. széngáz, vízgáz, generátorgáz, gázgyári gáz) 
‐ a megfelelő fűtőértékű gáznemű fűtőanyagok gyártása különféle 
gázok ‐ beleértve a földgázt is ‐ tisztításával, elegyítésével és egyéb 
eljárással 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a földgáz kitermelése, lásd: 06.20 
‐ a koksz gyártása, lásd: 19.10 
‐ a kőolaj‐feldolgozási termék gyártása, lásd: 19.20 
‐ az ipari gázok gyártása, lásd: 20.11 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐a biogáz gyártása, lásd: 38.21 



38.32 Hulladék újrahasznosítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a fém‐ és nemfémhulladék, selejt 
feldolgozása másodlagos nyersanyaggá, ami általában fizikai vagy 
kémiai átalakítási eljárást igényel. 
 
A mechanikai vagy kémiai átalakítás eljárásai például: 
‐ a fémhulladék mechanikai sajtolása, pl. használt autó, mosógép, 
kerékpár stb. esetén 
‐ a nagyméretű vas tárgyak, pl. vasúti kocsik darabolása 
‐ a fémhulladék zúzóműves aprítása (shredderezése) elhasználódott 
gépjárművek stb. esetén 
‐ az egyéb térfogatcsökkentő mechanikai megmunkálások, pl. vágás, 
préselés 
‐ a fényképészeti hulladékok, pl. fixálófolyadék, filmek, fotopapír 
fémtartalmának kinyerése 
‐ a használt kerékabroncsok gumitartalmának kinyerése másodlagos 
nyersanyag előállítása céljából 
‐ a műanyagok szétválogatása, aprítása és labdaccsá formálása 
(granulálása) cső, virágcserép, ágybetét, illetve ehhez hasonló 
termékek gyártásához szükséges másodlagos nyersanyag előállítása 
érdekében 
‐ a műanyag‐ vagy gumihulladék feldolgozása (tisztítás, olvasztás, 
darálás, aprítás útján), granulátumok előállítása érdekében 
‐ az üveghulladékok zúzása, tisztítása és válogatása 
‐ az egyéb hulladékok, pl. bontási hulladékok zúzása, tisztítása és 
válogatása másodlagos nyersanyag előállítása céljából 
‐ a főzésből származó olaj és zsír feldolgozása másodlagos 
nyersanyag előállítása céljából 
‐ az egyéb élelmiszer‐, ital‐ és dohányárukból és visszamaradt 
anyagokból származó hulladékok feldolgozása másodlagos 
nyersanyag előállítása céljából 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a hulladék újrahasznosítás következő formái: 
(1) nem veszélyes hulladékokból (háztartási, ipari hulladékok) az 
újrahasznosítható anyagok kiválogatása és osztályozása; vagy 
(2) az újrahasznosítható, de összekevert anyagok, mint pl. papír, 
műanyag, használt palackok, fémek szétválogatása különböző 
kategóriákba 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az új késztermékek előállítása (saját célra vagy külső 
megrendelésre) másodlagos nyersanyagokból, például 
textilhulladékból sodort fonalként, papírhulladék pépesítésével, 
felhasználásával, használt gumiabroncs újrafutózásával vagy 
fémtermékek előállítása fémforgácsból, lásd: a C (Feldolgozóipar) 



nemzetgazdasági ág megfelelő szakágazataiban 
‐ a nukleáris fűtőanyagok újrafeldolgozása, lásd: 20.13 
‐ a vashulladék újraolvasztása, lásd: 24.10 
‐ a nem veszélyes hulladék égetése energiahasznosítással, lásd: 
38.21 
‐ a nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 
38.21 
‐ a szerves hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, beleértve a 
komposzt előállítását, lásd: 38.21 
‐ a hulladék égetése során nyert anyagok újrahasznosítása, lásd: 38.2
‐ az átmenetileg radioaktív, pl. kórházakból kikerülő stb. hulladékok 
kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 38.22 
‐ a mérgező és fertőzött hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, 
lásd: 38.22 
‐ az újrahasznosítható anyagok kereskedelme, lásd: 46.77 

Törölt: 2



43.22 Víz‐, gáz‐, fűtés‐, légkondicionáló‐szerelés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a csővezeték, a fűtő‐ és a 
légkondicionáló rendszer felszerelése, beleértve a bővítési, 
átalakítási, karbantartási és javítási munkákat. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az épületen és egyéb építményen a következők szerelése: 
     ‐ fűtőrendszer (elektromos, gáz és olaj) 
     ‐ kazán, hűtőtorony 
     ‐ nem elektromos napkollektor 
     ‐ ventilátor, hűtő‐ vagy légkondicionáló eszköz és csövei 
     ‐ gázvezeték‐szerelvény 
     ‐ gőzcső 
     ‐ esőztető tűzoltórendszer 
     ‐ kerti locsolórendszer 
‐ a csővezeték szerelése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az épületben lévő szennyvízcsatorna tisztítása, dugulásának 
elhárítása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az elektromos padlófűtés beszerelése, lásd: 43.21 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az ipari kemence, kazán, egyéb fűtési berendezés javítása, lásd: 
33.12 
‐ a szennyvízcsatorna tisztítása, fenntartása, zárt csapadékvíz‐
csatorna tisztítása, fenntartása, a szennyvíz és zárt csapadékvíz‐
csatorna tisztítása, fenntartása, a szennyvíz és zárt csapadékvíz‐
csatornák dugulásának megszűntetése, lásd: 37.00 



46.15 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a bútor, háztartási cikkek (pl. üveg‐ és porcelánáru, evőeszköz, 
háztartási edények) ügynöki nagykereskedelme 
‐ a rádió‐, televízió‐, videokészülékek, háztartási gépek ügynöki 
nagykereskedelme 
‐ a vas‐ és fémáru, kéziszerszám ügynöki nagykereskedelme 
‐ a hanglemez, kazetta ügynöki nagykereskedelme 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a nagykereskedelem saját néven, lásd: 46.2‐46.9 
‐ a nem bolti bizományos, ügynöki kiskereskedelem, lásd: 47.99 

46.18 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a máshová nem sorolt termékcsoportok ügynöki 
nagykereskedelme, úgymint: 
     ‐ gyógyszer, gyógyászati termék, ortopéd cikk 
     ‐ illatszer, kozmetikai, testápolási cikk 
     ‐ tisztítószer 
     ‐ játék, sportszer, kerékpár 
     ‐ papír, írószer, nyomtatvány, könyv, újság, folyóirat 
     ‐ hangszer 
     ‐ óra, ékszer 
     ‐ foto‐ és optikai cikk 
     ‐ nyersfa 
     ‐ hulladék ügynöki nagykereskedelme 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a nagykereskedelem saját néven, lásd: 46.2‐46.9 
‐ a nem bolti bizományos, ügynöki kiskereskedelem, lásd: 47.99 
‐ a biztosítási ügynöki tevékenység, lásd: 66.22 
‐ az ingatlanügynöki tevékenység, lásd: 68.31 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a hanglemez, kazetta ügynöki nagykereskedelme, lásd: 46.15 

Törölt: , hanglemez, kazetta



46.64 Textilipari gép, varró‐, kötőgép nagykereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a textiliparban használt gépek, varró‐ és kötőgépek (beleértve a 
számítógép vezérlésűeket is) nagykereskedelme 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a háztartási varró‐ és kötőgépek nagykereskedelme, lásd: 46.43 

46.73 Fa‐, építőanyag‐, szaniteráru‐nagykereskedelem 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a nyersfa (kérges fa) nagykereskedelme 
‐ a fafeldolgozás elsődleges termékeinek nagykereskedelme 
‐ a festék és lakk nagykereskedelme 
‐ az építőanyag nagykereskedelme: 
     ‐ homok, kavics, cserép, tégla, csempe, ajtó és más nyílászáró 
szerkezet stb. 
‐ a tapéta és padlóburkolók (kivéve a szőnyeg, lásd: 46.47) 
nagykereskedelme 
‐ a síküveg nagykereskedelme 
‐ a szaniteráruk nagykereskedelme: 
     ‐ fürdőkád, mosdókagyló, WC‐kagyló és egyéb szaniterkerámiák 
‐ az előre gyártott épületek nagykereskedelme 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a szőnyeg nagykereskedelme, lásd: 46.47 



47.51 Textil‐kiskereskedelem 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a szövet, ruházati méteráru szakosodott kiskereskedelme 
‐ a kötőfonal szakosodott kiskereskedelme 
‐ a takarók, kárpitok, hímzések alapanyagainak szakosodott 
kiskereskedelme 
‐ a háztartási textiltermékek (pl. ágynemű, törölköző) szakosodott 
kiskereskedelme 
‐ a rövidáru (pl. tű, varrófonal stb.) szakosodott kiskereskedelme 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a ruházati cikkek kiskereskedelme, lásd: 47.71 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a függöny, szőnyeg kiskereskedelme, lásd: 47.53 

47.71 Ruházat kiskereskedelem 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a ruházati cikk (férfi‐, női, fiú‐ és lányka‐felső‐ és alsóruházat, 
harisnyafélék, pulóver és hasonló kötött termék, csecsemőruházat) 
szakosodott kiskereskedelme 
‐ a bőrruházat, szőrmeáru kiskereskedelme 
‐ a ruházati kiegészítők (pl. kesztyű, nyakkendő, nadrágtartó stb.) 
szakosodott kiskereskedelme 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a textil‐, rövidáru‐kiskereskedelem, lásd: 47.51 

Törölt: alapanyagai

Törölt: , sportruházat



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 
‐ a képkeretezés 

51 Légi szállítás 
 
Az ágazat tartalmazza személy‐ és áruszállítást légi úton vagy a 
világűrön keresztül. 
 
Nem ebbe az ágazatba tartozik: 
‐ a mezőgazdasági légi permetezés, lásd: 01.61 
‐ a repülőgép vagy a repülőgép‐hajtómű javítás és karbantartás, a 
gyári nagyjavítás kivételével, lásd: 33.16 
‐ a repülőtéri tevékenység, lásd: 52.23 
‐ a légi hirdetés (pl. füstírással), lásd: 73.11 
‐ a légi felvétel készítés, lásd: 74.20 

Törölt: permetezést

Törölt: nagyjavítását

Törölt: tevékenységet

Törölt: hirdetést

Törölt: készítését



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

Törölt: koncesszióval

Törölt: kedvezményes 

Törölt: sport‐

Törölt: hasonló 
létesítményekben

Törölt: koncessziós

Törölt: sport‐

Törölt: hasonló 
létesítményekben

Törölt: koncesszióval



56.30 Italszolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik az italoknak előállítása és felszolgálása 
a helyszínen, azonnali közvetlen fogyasztás céljából. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozó szolgáltatás helye: 
‐ a bár 
‐ a kocsma, borozó 
‐ a koktélbár 
‐ a diszkó (túlnyomóan ital felszolgálásával) 
‐ a söröző 
‐ a kávézó 
‐ a gyümölcslé‐árusító bár 
‐ a mozgó italárus 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az előre csomagolt/elkészített italok viszonteladása, lásd: 47 ágazat
‐ az italok kiskereskedelmi értékesítése automatán keresztül, lásd: 
47.99 
‐ a diszkó, táncos hely üzemeltetése döntően italfelszolgálás nélkül, 
lásd: 93.29 

62.02 Információ‐technológiai szaktanácsadás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan számítógépes rendszer 
tervezése, amely integrálja a hardvert, a szoftvert és egyéb 
információtechnológiát, valamint az erre vonatkozó tanácsadás. A 
szolgáltatás magában foglalhatja a kapcsolódó felhasználói oktatást.
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a központi számítógép (nagygép) és hasonló számítógépek 
installálása, lásd: 33.20 
‐ a hardver, szoftver kereskedelme, lásd: 46.51, 47.41 
‐ a személyi számítógép installálása (felállítása), lásd: 62.09 
‐ a szoftverek telepítése, számítógép összeomlás utáni helyreállítás, 
lásd: 62.09 

Törölt: , 

Törölt: újraeladása

Törölt: 22

Törölt: 51



62.03 Számítógép‐üzemeltetés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az ügyfél számítógéprendszerének és/vagy adatfeldolgozó 
berendezésének helyszíni irányítása, üzemeltetése, valamint az 
ezeket segítő szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a számítógép kölcsönzése és operatív lízingje kezelőszemélyzettel, 
lásd: 77.33 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a számítógép kölcsönzése és operatív lízingje kezelőszemélyzet 
nélkül, lásd: 62.03 

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 központi számítógép (nagy gép‐) és hasonló, nem személyi 
számítógép üzembe helyezése, lásd: 33.20 
‐ a számítógép‐programozói tevékenység, lásd: 62.01 
‐ a számítógépes tanácsadás, lásd: 62.02 
‐ a számítógép‐üzemeltetés, lásd: 62.03 
‐ az adatfeldolgozás és tárhelyszolgáltatás (hosting), lásd: 63.11 

Törölt: számítógép‐programozói 
tevékenység, lásd: 62.01
‐ a 

Törölt:  számítógépek 
installálása



77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az irodagép és ‐felszerelés kölcsönzése és operatív lízingje 
kezelőszemélyzet nélkül: 
     ‐ számítógép és számítástechnikai eszköz, periféria 
     ‐ másológép, írógép és szövegszerkesztő berendezés 
     ‐ könyvelőgép és ‐berendezés, pénztárgép, elektromos 
számológép stb. 
     ‐ irodabútor 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a számítógép kölcsönzése és operatív lízingje kezelőszemélyzettel, 
lásd: 62.03 

85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartoznak az olyan középfoknál magasabb 
szintű képzések, amelyek nem 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 

Törölt: ‐ irodabútor



85.51 Sport, szabadidős képzés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik például a táborban és iskolában folyó 
csoportos és egyéni sportképzés. Idetartozik mind a nappali, mind a 
többnapos sporttábori képzés. A képzés szervezett keretek között, 
különböző formákban történhet a megrendelő 
sportlétesítményében, edzőpályán, oktatási intézményben vagy 
egyéb módon. Az ebbe az osztályba tartozó képzés formálisan 
megszervezett. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a sporttanfolyam (baseball, kosárlabda, krikett, labdarúgás stb.) 
‐ a sporttábori sportoktatás 
‐ a tornatanfolyam 
‐ a lovastanfolyam, lovasiskola 
‐ az úszótanfolyam 
‐ a hivatásos sportoktatók 
‐ a tanárok, edzők tevékenysége 
‐ a harcművészeti tanfolyam 
‐ a kártyajáték (pl. a bridzs) tanfolyama 
‐ a jógatanfolyam stb. 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kulturális képzés, lásd: 85.52 

Törölt: sporttábor, 
sporttanfolyam



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 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az ellátástól elkülönülten végzett szociális étkeztetés, lásd: 56.29 

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 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az érmével működő játékautomaták üzemeltetése, lásd: 93.29 



93.12 Sportegyesületi tevékenység 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik valamennyi sportklub, egyesület 
(hivatásos, félhivatásos vagy amatőr egyaránt) tevékenysége, amely 
tagjainak lehetőséget biztosít sportolásra, beleértve a 
sportegyesületek által rendezett sportesemények lebonyolítását. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a sportklubok, ‐egyesületek tevékenysége 
‐ a labdarúgó‐egyesület 
‐ a teke(bowling‐)egyesület 
‐ az úszóegyesület 
‐ a golfklub 
‐ az ökölvívó‐egyesület 
‐ a téli sportok egyesülete 
‐ a sakk‐klub 
‐ az atlétikai egyesület 
‐ a sportlövő egyesület 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a magántanár, ‐edző sportoktatása, lásd: 85.51 
‐ a sportlétesítmények működtetése, lásd: 93.11 
‐ a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és 
lebonyolítása a saját létesítményben, hivatásos vagy amatőr 
versenyzők részére, lásd: 93.11 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a testépítő klubok szolgáltatása, lásd: 93.13 

Törölt: .

Törölt: testépítő klub
‐ 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 sport‐ és vadászfegyverek javítása, lásd: 33.11 
‐ a kéziszerszámok javítása, lásd: 33.12 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a képkeretezés, lásd: 47.78 

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 

 

Törölt: 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik 
‐ magyar kiegészítés:
‐ a testfestés, lásd: 96.09


