
TEÁOR 2011‐2012 Változás lista 

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: 
‐ a palacsinta, a gofri, az ostya gyártása, lásd: 10.72 

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: 
‐ a palacsinta, a gofri, az ostya gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a burgonyatartalmú lisztes termék (snackáru) gyártása, lásd: 10.31 

Törölt: az amerikai

Törölt: az amerikai



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 
 
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: ‐ a festővászon, átlátszó 
rajzvászon gyártása



13.99 Egyéb textiláru gyártása m.n.s. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a nemez gyártása 
‐ a tüll és más hálókelmék, csipke végben, szalagban vagy 
motívumonként elvágva, hímzett termékek gyártása 
‐ a nyomásérzékelőszövet‐szalag gyártása 
‐ a cipőfűző gyártása textilből 
‐ a kozmetikai és púderpamacsok gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a tűzött nemez padlóburkolók gyártása, lásd: 13.93 
‐ a textilvatta és vattatermékek gyártása: egészségügyi betét és 
tampon stb., lásd: 17.22 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a cellulózvatta gyártása, lásd: 17.12 

16.23 Épületasztalos‐ipari termék gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az elsődlegesen építőipari felhasználásra szánt fatermékek 
gyártása: 
     ‐ gerenda, szarufa, tetőgerenda 
     ‐ ragasztóanyaggal rétegelt és fémszerelvényekkel összeillesztett 
előre gyártott fa tetőszerkezet 
     ‐ ajtó, ablak, redőny, zsalu és kereteik, fémszerelvényekkel (mint 
pl. sarokvas, zár) ellátva, vagy anélkül 
     ‐ lépcső, korlát 
     ‐ fa gyöngyléc, díszített domború léc, párkányléc, zsindely 
‐ az előre gyártott épületek és épületelemek gyártása döntően fából, 
pl. szauna 
‐ az áthelyezhető (mobil) ház, lakás gyártása 
‐ a fa térhatároló elem (pl. kabin, fülke) gyártása (kivéve: a nem 
rögzített, szabadon álló térhatárolót) 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a konyhaszekrény, könyvszekrény, ruhaszekrény gyártása, lásd: 
31.01, 31.02, 31.09 
‐ a szabadon álló (nem rögzített) térhatároló gyártása, lásd: 31.01, 
31.02, 31.09 

Törölt: ‐ a textilvatta és ‐
vattatermékek gyártása

Törölt: cellulózvatta 

Törölt: ‐



16.29 Egyéb fa‐, parafatermék, fonottáru gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a különféle fatömegcikkek gyártása: 
     ‐ szerszám, seprű 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 seprű 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: seprő

Törölt: seprő



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 cellulózvatta és cellulózszálakból álló szövedék 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 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a textilvatta gyártása, lásd: 17.22 

17.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a papírból, illetve cellulózvattából készült háztartási és személyes 
higiéniai termék gyártása: 
     ‐ tisztítókendő 
     ‐ zsebkendő, törölköző, szalvéta papírból 
     ‐ WC‐papír 
     ‐ egészségügyi betét és tampon, pelenka és pelenkabetét (papír 
alapú) 
     ‐ pohár, tányér és tálca 
‐ a textilvatta és belőle készült termékek: egészségügyi betét, 
tampon gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a cellulózvatta gyártása, lásd: 17.12 

Törölt:  a cellulózvatta és

Törölt: cellulózvatta

Törölt: textilvatta

Törölt: 13.99



18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 
 
Ebbe az ágazatba tartozik a termékek nyomtatása, úgymint a 
napilap, a folyóirat, a könyv, az üzleti formanyomtatvány, a képeslap 
és más termékek nyomtatása; továbbá a kapcsolódó kisegítő 
tevékenységek, úgymint a könyvkötés, a nyomólemez‐készítés, az 
adatokból képalkotás stb. Az idetartozó kisegítő tevékenységek a 
nyomdaipar szerves részét képezik, és ezen műveletek is 
hozzájárulnak a nyomdaipar termékeinek (nyomólemez, bekötött 
könyv, számítógépes CD vagy fájl stb.) előállításához. 
 
Többféle nyomási eljárás létezik a képeknek lemezről, szitáról vagy 
adatállományból valamilyen nyomathordozóra átvitelére, legyen az a 
papír, műanyag, fém, textil vagy fa. A legelterjedtebb módszer a 
képek nyomathordozóra vitelére a nyomólemez vagy ‐szita 
alkalmazása. Ez történhet a síknyomtatás, mélynyomtatás, 
szitanyomás és flexonyomás eljárásaival. Általános eljárás, hogy a 
számítógépes adatállomány közvetlenül vezérli a képet létrehozó 
nyomtató szerkezetet vagy az elektrosztatikus, illetve egyéb 
eljárással működő berendezést (ez a digitális vagy nem érintéses 
nyomtatás). 
 
Bár a kiadói és a nyomdai tevékenységet végezheti ugyanaz a 
gazdasági egység (pl. a napilapoknál), azonban egyre kevésbé 
jellemző, hogy ezeket az elkülönült tevékenységeket ugyanazon a 
telephelyen végezzék. 
 
Ebbe az ágazatba tartoznak még: 
‐ a felvételes információhordozók, úgymint hang‐ és videofelvételt, 
szoftvert tartalmazó lemez, kompaktlemez, szalag sokszorosítása 
 
Nem ebbe az ágazatba tartozik: 
‐ a kiadói tevékenység, lásd: J nemzetgazdasági ág 

Törölt: (Információ, 
kommunikáció) 



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: 
‐ 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 

Törölt: szita‐ és filmnyomás 
szövetre és ruházati termékre, 
lásd: 13.30
‐ 



20.30 Festék, bevonóanyag gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a festék, lakk, zománc és fénymáz gyártása 
‐ a felhasználásra előkészített pigment, opalizáló és színezőanyag 
gyártása 
‐ az üvegszerűvé átalakuló zománc, máz és hasonló készítmény 
gyártása 
‐ a masztix gyártása 
‐ a tömítővegyület és hasonló, nem tűzálló töltő‐ vagy felületkezelő 
készítmény gyártása 
‐ a szerves oldószer és hígító gyártása 
‐ a felhasználási célra előkészített festék‐ és lakkleoldó gyártása 
‐ a nyomdafesték gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a felhasználási célra elő nem készített színezék, pigment gyártása, 
lásd: 20.12 
‐ a tinta és a tus gyártása, lásd: 20.59 

Törölt: (lakk) 



22.19 Egyéb gumitermék gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a természetes vagy szintetikus gumiból készült egyéb 
vulkanizálatlan, vulkanizált vagy keménygumi termék gyártása: 
     ‐ gumilemez, ‐fólia, ‐szalag, ‐rúd és alakos gumitest 
     ‐ gumicső és ‐tömlő 
     ‐ szállító és (erő)átviteli gumiszalag és ‐szíj 
     ‐ egészségügyi gumitermék: óvszer, cumi, forró vizes palack stb. 
     ‐ gumi ruházati, munkaruházati cikk (varrás nélkül, csak 
szélragasztással összeállított) 
     ‐ gumitalp és a lábbelik egyéb gumirésze 
     ‐ gumírozott szál és szövet 
     ‐ gumigyűrű, ‐szerelvény és lyuk gumitömítése 
     ‐ kerék gumibevonata 
     ‐ felfújható gumimatrac 
     ‐ felfújható ballon 
‐ a gumikefe gyártása 
‐ a keménygumi csőrendszer gyártása 
‐ a keménygumi hajkefe, hajcsat, hajcsavaró és hasonlók gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a gumi javítására szolgáló anyag gyártása 
‐ a gumival impregnált, bevont, laminált textil szövet, ahol a gumi a 
fő alkotórész beleértve a szállítószalagot vagy továbbítóhevedert, a 
textíliával társított gumilemezek gyártását, amelyeknél a textil csak 
megerősítésre szolgál 
‐ a gumi ágybetét gyártása vízágyhoz 
‐ a gumi fürdősapka és kötény gyártása 
‐ a gumi úszóruha és búvárruha gyártása 
‐ a szexcikkek gyártása gumiból 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gumiabroncsok kordszövetének gyártása, lásd: 13.96 
‐ a rugalmas anyagból készült ruházati cikkek gyártása, lásd: 14.14, 
14.19 
‐ a gumi lábbeli gyártása, lásd: 15.20 
‐ a gumialapú enyvek és ragasztók gyártása, lásd: 20.52 
‐ az újrafutózandó gumiabroncsok futójavító szalagjainak gyártása, 
lásd: 22.11 
‐ a felfújható tutaj és csónak gyártása, lásd: 30.12 
‐ az ágybetét gyártása borítóanyag nélküli habszivacs gumiból, lásd: 
31.03 
‐ a gumi sportkellék gyártása, lásd: 32.30 
‐ a gumijáték gyártása (beleértve a gyerekmedencét, a gyerekek 
felfújható gumicsónakját, gumiállatát, a labdát és hasonlókat), lásd: 
32.40 

Törölt: hajcsavar



‐ a használt gumi visszanyerése hulladékból, lásd: 38.32 



22.29 Egyéb műanyag termék gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a műanyag asztali, konyhai és toalettcikkek gyártása 
‐ az egyéb műanyag termék gyártása: 
     ‐ műanyag fejvédő, szigetelési szerelvény, alkatrész 
világítástechnikai szerelvényhez, irodai és iskolai cikk, ruházati cikk 
(egyszerű szélragasztással, nem varrva), bútorszerelvény, 
szobrocska, erőátviteli és szállítószalag, öntapadó szalag, tapéta, 
cipőipari lábbeli részek, szivar‐ és cigarettatartó, fésű, műanyag 
hajcsavaró, műanyag beugrató cikkek stb. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a műanyagok bevonása fémmel 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a műanyag bőrönd gyártása, lásd: 15.12 
‐ a műanyag lábbeli gyártása, lásd: 15.20 
‐ a műanyag bútor gyártása, lásd: 31.01, 31.02, 31.09 
‐ az ágybetét gyártása borítóanyag nélküli porózus műanyagból, lásd: 
31.03 
‐ a műanyag sportszer gyártása, lásd: 32.30 
‐ a műanyag játék gyártása, lásd: 32.40 
‐ a műanyag orvosi és fogászati eszköz gyártása, lásd: 32.50 
‐ a műanyag optikai elemek gyártása, lásd: 32.50 
‐ a műanyag sisak és egyéb személyi biztonsági felszerelés gyártása, 
lásd: 32.99 

Törölt: hajcsavar



24.42 Alumíniumgyártás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az alumínium gyártása timföldből 
‐ az alumínium gyártása alumíniumhulladékból, elektrolízises 
finomítással 
‐ az alumíniumötvözet gyártása 
‐ az alumínium féltermék gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az említett fémekből húzott huzal gyártása 
‐ a timföld (alumínium‐oxid) gyártása 
‐ az alumínium csomagolófólia gyártása 
‐ az alumíniumfóliával laminált termék gyártása, ahol az 
alumíniumfólia az elsődleges összetevő 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a nemvas fém öntése, lásd: 24.53, 24.54 

24.44 Rézgyártás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a réz gyártása ércből 
‐ a réz gyártása elektrolízises finomítással rézhulladékból 
‐ a rézötvözetek gyártása 
‐ a drót és a szalag gyártása rézből olvadóbiztosítékhoz 
‐ a réz féltermék gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az említett fémekből húzott huzal gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a rézszulfidos keverék gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a nem vas fém öntése, lásd: 24.53, 24.54 

Törölt: ebből a fémből

Törölt: fémből



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, 24.4 

26.60 Elektronikus orvosi berendezés gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a sugárzásos készülék és csövei gyártása (pl. röntgencső ipari, 
orvosi vizsgálatra, gyógykezelésre, kísérlethez, tudományos célra) 
     ‐ béta‐, gamma‐, röntgen‐ vagy egyéb sugárzásos berendezés 
gyártása 
‐ a számítógépes tomográf (CT) vizsgálóberendezés gyártása 
‐ a pozitron emissziós tomográfia (PET) vizsgálóberendezés gyártása
‐ a mágneses magrezonancia (MRI) berendezés gyártása 
‐ a gyógyászati ultrahangos berendezés gyártása 
‐ az elektrokardiográf (EKG) gyártása 
‐ a gyógyászati elektromos endoszkópos készülék gyártása 
‐ az gyógyászati lézeres berendezés gyártása 
‐ a szívritmus‐szabályozó (pacemaker) gyártása 
‐ a hallásjavító készülék gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az élelmiszer‐ és tejbesugárzó berendezés gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a barnítóágyak (szolárium) gyártása, lásd: 27.90 

Törölt: 2

Törölt: 28.99



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) 
‐ a barnító ágy 
‐ 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 
‐ 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 



28.99 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a máshova nem sorolt speciális gépek 
gyártása. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fa‐, papírpép‐, papír‐ vagy papírlemez‐ és egyéb anyag (kivéve 
mezőgazdasági termékeket és textíliát) szárító berendezés gyártása 
‐ a nyomdai és könyvkötő és olyan gép gyártása, amely a különböző 
anyagok nyomási tevékenységét támogatja 
‐ a csempe, tégla, kerámia alakos termék, cső, grafitelektróda, iskolai 
kréta stb. gyártóberendezésének gyártása 
‐ a félvezetőgyártás berendezéseinek gyártása 
‐ a speciális rendeltetésű, többcélú ipari robot gyártása 
‐ az egyéb különféle speciális célú gép és berendezés gyártása: 
     ‐ villamos vagy elektronikai fényforrás, fénycső és izzólámpa‐
szerelés speciális gépei, berendezései 
     ‐ üveg és üvegtermék, üvegszál és kábel darabolásához vagy forró 
megmunkálásához, hengerléséhez felhasznált gépek és hengereik 
     ‐ izotópszétválasztó gép, berendezés és alkatrészei 
‐ a gumiabroncs‐illesztő, ‐centírózó, ‐kiegyensúlyozó (kivéve a 
kerékkiegyensúlyozást) berendezés gyártása 
‐ az öntödei formakészítő gép gyártása 
‐ a központi kenőrendszer gyártása 
‐ a légi járműveket felbocsátó, katapultáló és hasonló berendezések 
gyártása 
‐ a cserzőberendezések gyártása 
‐ az automatikus tekepályák berendezéseinek (pl. bábuállító) 
gyártása 
‐ a körhinta, egyéb vidámparki berendezés (pl. hinta, céllövölde stb.) 
gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a háztartási felszerelések gyártása, lásd: 27.5 
‐ a fotómásoló gép, berendezés gyártása, lásd: 28.23 
‐ a keménygumit és műanyagot, hideg üveget megmunkáló gépek 
gyártása, lásd: 28.49 
‐ a bugaöntő forma gyártása, lásd: 28.91 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a szolárium (barnító ágy) gyártása, lásd: 27.90 

Törölt: szolárium (barnító ágy)
     ‐ 



29 Közúti jármű gyártása 
 
Ebbe az ágazatba tartozik a személyek és áruk szállítására alkalmas 
közúti jármű gyártása. Idetartozik a jármű különféle alkatrészeinek, 
tartozékainak valamint a pótkocsik, félpótkocsik gyártása. 
 
A jármű karbantartása, javítása a 45.20 szakágazatba tartozik. 

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 elektromos alkatrészeinek gyártása, lásd: 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 

Törölt: Nem ebbe az ágazatba 
tartozik:

‐ a 

Törölt: , lásd:

Törölt: villamos részeinek

Törölt:  27.90,



30.30 Légi, űrjármű gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az áru‐ és személyszállító, harci, sport‐ és egyéb repülőgép gyártása
‐ a helikopter gyártása 
‐ a vitorlázó és a sárkányrepülő gyártása 
‐ a kormányozható léghajó, hőlégballon gyártása 
‐ az ebbe a szakágazatba sorolt légi járművek alkatrészeinek, 
tartozékainak gyártása: 
     ‐ jármű főegysége (törzs, szárny, ajtó, irányítósíkok, futómű, 
üzemanyagtartály, hajtóműgondola stb.) 
     ‐ légcsavar, helikopter rotorja és a rotor lapátja 
     ‐ jellegzetesen légi járműre kifejlesztett motor, hajtómű 
     ‐ turbóhajtómű és turbólégcsavaros hajtómű alkatrésze 
‐ a repülésoktatás, gyakorlás földi berendezésének gyártása 
‐ az űrjármű, űrhajó‐felbocsátó jármű, műhold, űrszonda, űrállomás, 
űrsikló gyártása 
‐ az interkontinentális ballisztikus rakéta (ICBM) gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a légi jármű és motorjának felújítása, átalakítása 
‐ a szék és ülés gyártása légi és űrjárművekhez 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az ejtőernyő gyártása, lásd: 13.92 
‐ a katonai célú fegyver, lőszer, lásd: 25.40 
‐ a műhold híradás‐technikai készülékeinek gyártása, lásd: 26.30 
‐ a légi jármű műszereinek, repülésirányító berendezéseinek 
gyártása, lásd: 26.51 
‐ a navigációs rendszer gyártása, lásd: 26.51 
‐ a légi jármű világítástechnikai eszközeinek gyártása, lásd: 27.40 
‐ a belső égésű motor gyújtása, egyéb villamos alkatrészének 
gyártása, lásd: 29.31 
‐ a dugattyú, a dugattyúgyűrű, porlasztó gyártása, lásd: 28.11 
‐ a légi jármű felbocsátó, kilövő, katapultáló és egyéb 
berendezésének gyártása, lásd: 28.99 

Törölt: 27.90, 



32.20 Hangszergyártás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a húros hangszerek gyártása 
‐ a billentyűs hangszerek (beleértve a gépzongorát is) gyártása 
‐ az orgona gyártása (beleértve a harmóniumot és hasonló billentyűs 
hangszereket is, szabad fémfúvókás síppal) 
‐ a harmonika és hasonló hangszer (beleértve a szájharmonikát is) 
gyártása 
‐ a fúvós hangszerek gyártása (fa‐ és rézfúvós is) 
‐ az ütőhangszerek gyártása 
‐ az elektronikus hangképzésű hangszerek gyártása 
‐ a zenélődoboz, vásártéri orgona, verkli gyártása 
‐ a hangszer alkatrészeinek és kellékeinek gyártása: 
     ‐ metronóm, hangvilla, hangoló síp, az automata mechanikus 
hangszerekhez használt programhordozó (kártya, lemez, henger stb.)
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a síp, jelzőkürt és más, szájjal fújt jeladó fúvós hangszer gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a felvételes hang‐ és videoszalagok, kazetták és lemezek 
sokszorosítása, lásd: 18.20 
‐ a mikrofon, hangszóró (erősítő), hangszóró, fejhallgató és hasonló 
alkatrész gyártása, lásd: 26.40 
‐ a lemezjátszó, magnetofon és hasonló termék gyártása, lásd: 26.40
‐ a játékhangszer gyártása, lásd: 32.40 
‐ az orgona és más hangszerrégiség javítása (restaurálása), lásd: 
33.19 
‐ a felvételes hang‐ és videoszalagok, kazetták és lemezek kiadása, 
lásd: 59.20 
‐ a zongorahangolás, lásd: 95.29 

Törölt: 2



33.16 Repülőgép, űrhajó javítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a repülőgép, űrjármű javítása, 
karbantartása. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a légi jármű javítása és karbantartása (kivéve a gyári átalakítást, 
gyári nagy‐ (generál) javítást, gyári újjáépítést) 
‐ a légi jármű motorjának javítása és karbantartása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a repülőgép gyári nagy (generál) javítása, gyári újjáépítése, lásd: 
30.30 
‐ a légi jármű motor gyári nagy (generál) javítása, lásd: 30.30 

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 üzembe helyezése és 
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 (összeszerelése), lásd:  Törölt: felszerelése



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



38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a nem veszélyes szilárd hulladékok (pl. háztartási hulladékok) 
összegyűjtése egy településen belül, úgymint. a háztartásoknál és a 
gazdasági szervezeteknél képződött olyan vegyes, de nem veszélyes 
szilárd hulladékok összegyűjtése, amelyek újrahasznosítható 
anyagokat is tartalmazhatnak, pl. szemetesládákkal, kerekes 
gyűjtőedényekkel (kukákkal), konténerekkel stb. 
‐ az újrafelhasználható anyagok összegyűjtése 
‐ a szemét összegyűjtése nyilvános helyeken felállított 
szemétgyűjtőkből 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az építési és bontási hulladékok összegyűjtése 
‐ a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék 
összegyűjtése és elszállítása 
‐ a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtése 
‐ a nem veszélyes hulladék átrakodó‐állomásainak működtetése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a tüzelőanyag (pellet, brikett) gyártása hulladékból 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a veszélyes hulladékok összegyűjtése, lásd: 38.12 
‐ a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására alkalmas 
lerakóhelyek működtetése, lásd: 38.21 
‐ az összekevert, de újrahasznosítható anyagok, mint pl. papír, 
műanyag stb., különböző kategóriákba való szétválogatására 
alkalmas berendezések működtetése, lásd: 38.32 

41.2 Lakó‐ és nem lakó épület építése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a lakó‐ és nem lakóépület építése. Ezek 
a munkák saját vállalkozásban eladásra, díjazásért vagy szerződéses 
alapon végezhetők. A munkák egy része (vagy akár egésze) 
alvállalkozók által is kivitelezhető. Amennyiben az alvállalkozó csak 
egy bizonyos építőipari résztevékenységet végez, akkor a 43 
ágazatba tartozik. 
 
Nem ebbe az alágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az építési folyamat speciális szaképítő résztevékenységének 
elkülönült végzése, lásd: 45.3 



43 Speciális szaképítés 
 
Ebbe a szakágazatba tartoznak a szakosodottan végzett szaképítési 
tevékenységek, pl. épület és egyéb építmény egyes részeinek 
építése, valamint a kapcsolódó előkészítő munkák végzése. Ezek a 
munkák általában a különböző építményeknél bizonyos szempontból 
azonos szakképzettséget vagy eszközöket igényelnek. Ilyen például a 
cölöpverés, az alapozás, a vasszerkezet építése, a betonozás, a 
falazás, a kőlerakás, az állványozás, a tetőfedés stb., de a nem saját 
előállítású acélszerkezet felállítása is idetartozik. A szaképítés 
szakosodott tevékenységeit általában alvállalkozói szerződések 
alapján végzik, ám különösen a javításokat, közvetlenül az építmény 
tulajdonosa részére teljesítik. 
 
Idetartozik minden olyan épületgépészeti szerkezet beszerelése, 
amelyek az építmény használhatóságához szükségesek. Ezeket a 
munkákat általában az építkezés helyszínén végzik, egy részük 
azonban műhelyben is elvégezhető. Idetartozik pl. a csőhálózat, a 
fűtő‐ és légkondicionáló rendszer szerelése, az antenna, 
riasztórendszer szerelése és egyéb villamos munka, a 
locsolórendszer, a felvonó és a mozgólépcső stb. szerelése. 
Idetartozik a szigetelési munka (víz, hő, hang), a fémmunka az 
épületen, a kereskedelmi hűtőrendszer kivitelezése, út, vasút, 
repülőtér, kikötő stb. világító‐ és jelzőrendszereinek felszerelése. 
 
Az előbbiek javítása, karbantartása is idetartozik. 
 
A befejező építési munkák közé azon tevékenységet sorolhatók, 
amelyek hozzájárulnak az építmény teljessé tételéhez, kész állapotba 
hozásához, úgymint üvegezés, vakolás, festés, padló és fal burkolása, 
illetve befedése olyan anyagokkal, mint parketta, szőnyeg, tapéta 
stb., padlócsiszolás, befejező ácsmunkák, akusztikai célú munkák, 
épület külső tisztítása. Az előbbiek javítási munkái is idetartoznak. 
 
Az építési eszköz kölcsönzése személyzettel az adott eszközzel 
végzett építőipari tevékenységhez tartozik. 
 
Ebbe az ágazatba tartoznak még: 
‐ a befejező építési munkák 

Törölt: az épületgépészeti és



43.32 Épületasztalos‐szerkezet szerelése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fából vagy egyéb anyagból készült nyílászáró (pl. ajtó, ablak, ajtó‐ 
és ablaktok stb., automata és forgóajtó kivételével) 
‐ a beépített bútor, konyha, lépcső, üzleti berendezés, a 
laboratóriumi berendezés bútorainak felszerelése és hasonlók 
beszerelése 
‐ a belsőtéri befejező munkák, például mennyezet, mozgatható 
válaszfal készítés stb. 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az automata és forgóajtó beszerelése, lásd: 43.29 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a lambériázás a mennyezeten és a falon, lásd: 43.33 

43.33 Padló‐, falburkolás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az épületen és egyéb építményen a következő anyagok lerakása, 
felrakása, felerősítése vagy felszerelése: 
     ‐ kerámiából, betonból vagy faragott kőből készült fal‐ és 
padlóburkoló lap, külső homlokzat (díszkerámia, kő, tégla stb.) 
     ‐ parketta és egyéb, fából készült padlóburkolat, fából készült 
falburkolat 
 (lambéria) 
     ‐ szőnyegpadló és linóleum padlóburkolat (beleértve a gumiból 
vagy műanyagból készülteket is) 
     ‐ mozaikpadló, márványból, gránitból vagy palából készült padló‐ 
és falburkolat, belső díszítő 
     ‐ tapétázás 

Törölt: lambériázás a 
mennyezeten és falon



45.11 Személygépjármű‐, könnyűgépjármű‐kereskedelem 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az alábbi új és használt gépjárművek nagy‐ és kiskereskedelme: 
     ‐ személygépkocsi, beleértve a 3,5 tonnánál könnyebb, 
személyszállításra szolgáló speciális gépjárművek, például 
mentőautó, minibusz 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a 3,5 tonnánál könnyebb terepjáró gépjárművek (például dzsip) 
nagy‐ és kiskereskedelme 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gépjárművek alkatrészeinek és tartozékainak nagy és 
kiskereskedelme, lásd: 45.3 
‐ a gépjárművek bérbeadása sofőrrel, lásd: 49.3 
‐ a gépjárművek bérbeadása sofőr nélkül, lásd: 77.1 

45.19 Egyéb gépjármű‐kereskedelem 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az alábbi új és használt gépjárművek nagy‐ és kiskereskedelme: 
     ‐ tehergépjármű, pótkocsi, nyerges vontató 
     ‐ lakókocsi és lakóautó 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a 3,5 tonnánál nehezebb terepjáró járművek nagy‐ és 
kiskereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a 3,5 tonnánál nehezebb egyéb járművek, pl. buszok nagy‐ és 
kiskereskedelme 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gépjármű alkatrészek és tartozékok nagy‐ és kiskereskedelme, 
lásd: 45.3 
‐ a teherautó bérbeadása sofőrrel, lásd: 49.41 
‐ a teherautó bérbeadása sofőr nélkül, lásd: 77.12 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a motorkerékpár, ‐alkatrész kereskedelme, javítása, lásd: 45.40 

Törölt: , mint 



45.20 Gépjárműjavítás, ‐karbantartás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gépjárművek javítása és karbantartása: 
     ‐ mechanikai javítás 
     ‐ villamossági javítás 
     ‐ elektronikus befecskendező rendszer (injektor) javítása 
     ‐ általános szerviz 
     ‐ karosszériajavítás 
     ‐ gépjármű‐alkatrészek javítása, beleértve a gépjármű motorját 
     ‐ mosás, fényezés stb. 
     ‐ festés, szórásos lakkozás 
     ‐ szélvédő, autóablak javítása 
     ‐ gépjárműülések javítása 
‐ a gumiabroncs és a gumibelső javítása, felszerelése vagy cseréje 
‐ a korrózióvédelem 
‐ az alkatrészek és tartozékok felszerelése (nem az autógyártás 
részeként, folyamatában) 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az autóajtó és ‐zár javítása 
‐ a centrírozás 
‐ a kerékbeállítás 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gumiabroncs újrafutózása és felújítása, lásd: 22.11 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a motorkerékpár, ‐alkatrész kereskedelme, javítása, lásd: 45.40 

Törölt: , ‐ajtó, ‐zár

Törölt: , centírozás, 
kerékbeállítás



46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 
 
Ebbe az ágazatba tartozik a saját számlás, illetve az ügynöki 
(bizományosi) nagykereskedelem, ideértve a hazai, illetve a 
nemzetközi kereskedelmet (import/export) is. 
 
Ebbe az ágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
A nagykereskedelem az új és a használt cikkek (átalakítás nélküli) 
viszonteladása kiskereskedőknek; ipari, kereskedelmi, közületi vagy 
szakmai felhasználóknak vagy más nagykereskedőknek, avagy 
(magánszemélyként, vállalkozásként) ügynöki, brókeri közreműködés 
az áruk vételében vagy eladásában. 
 
Az ilyen ügyletekkel foglalkozó vállalkozások közé tartoznak az áruk 
forgalmazására jogosult nagykereskedők, ipari elosztók, exportőrök, 
importőrök, beszerzési társulások, illetve a gyártó‐ vagy bányászati 
egységek által termékeik marketingje érdekében fenntartott, a más 
telephelyen működő értékesítési irodák (ahol nem folyik 
kiskereskedelem), amelyek nem pusztán a gyártó‐ vagy bányászati 
egységtől közvetlen kiszállítással teljesítendő rendelések felvételét 
végzik. Idetartoznak az árutőzsdei brókerek, megbízásos kereskedők 
és ügynökök, a mezőgazdasági termékek marketingjével foglalkozó 
beszerzési és értékesítési társulások. 
 
A nagykereskedelembe 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. 
 
Nem ebbe az ágazatba tartozik: 
‐ a gépjárművek, lakókocsik és motorkerékpárok nagykereskedelme, 
lásd: 45.1, 45.4 
‐ a gépjármű‐alkatrészek nagykereskedelme, lásd: 45.31, 45.40 
‐ a bérbeadás, lízingelés, lásd: 77 ágazat 
‐ a szilárd anyagok csomagolása, és a folyékony vagy gáznemű 
anyagok palackozása díjazásért vagy szerződéses alapon (beleértve 
az elegyítést és a szűrést is), lásd: 82.92 
 
Nem ebbe az ágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a tea csomagolása, beleértve a tea filterbe töltését is, lásd: 10.83 



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 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 

47.76 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat‐eledel 
kiskereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a vágott virág, a dísznövény és szaporítóanyagai (pl. palánta, 
virághagyma, gumó, dugvány, oltvány) szakosodott kiskereskedelme
‐ a műtrágya szakosodott kiskereskedelme 
‐ a hobbiállat és állateledel szakosodott kiskereskedelme 
‐ a vetőmag, olajos magvak, termény, takarmány szakosodott 
kiskereskedelme 
‐ az élő állat szakosodott kiskereskedelme 
‐ az egyéb mezőgazdasági nyersanyagok szakosodott 
kiskereskedelme 

Törölt:  (kivéve a szőnyeg, lásd: 
46.47)



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) szakosodott 
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 szakosodott 
kiskereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az ásványok szakosodott kiskereskedelme 
‐ a képkeretezés 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a vetőmag, olajos magvak, termény, takarmány szakosodott 
kiskereskedelme, lásd: 47.76 
‐ az élő állat szakosodott kiskereskedelme, lásd: 47.76 
‐ az egyéb mezőgazdasági nyersanyagok szakosodott 
kiskereskedelme, lásd: 47.76 

49.32 Taxis személyszállítás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a személygépjármű bérbeadása vezetővel együtt 
 
Ebbe a tételbe tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a személytaxi‐szolgáltatás 

Törölt: :
     ‐ vetőmag, olajos magvak, 
termény, takarmány
     ‐ élő állat
     ‐ egyéb mezőgazdasági 
nyersanyagok

Törölt: személyszállítás a taxival



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 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 

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 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a repülőgép gyári nagy (generál) javítása, lásd: 30.30 

Törölt: személyszállító és 



53.20 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a levelek, levélszerű kisebb küldemények és csomagok felvétele, 
szortírozása, szállítása és kikézbesítése (belföldi vagy nemzetközi), ha 
azt nem egyetemes kötelezettség keretében végzik; a szállítás 
történhet egy‐ vagy többféle szállítási mód igénybevételével, saját 
tulajdonú szállítóeszközzel vagy akár tömegközlekedés használatával 
is 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a házhozszállítás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az étel házhozszállítása 
‐ a vásárolt áruk házhozszállítása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az áruszállítás, lásd: (a szállítás módja szerint) 49.20, 49.41, 50.20, 
50.40, 51.21, 51.22 

55 Szálláshely‐szolgáltatás 
 
Ebbe az ágazatba tartozik a rövid időtartamú tartózkodás céljára a 
látogatók és egyéb utazók számára nyújtott szálláshely‐szolgáltatás. 
 
Ebbe az ágazatba tartozik még: 
‐ a diákok, munkások és hasonló személyek részére nyújtott 
hosszabb időtartamú szálláshely‐szolgáltatás 
Vannak csak szálláshely‐szolgáltatást nyújtó, illetve a szálláshely‐
szolgáltatást, étkezést és/vagy pihenési, szabadidős lehetőségeket 
együtt kínáló egységek. 
 
Nem ebbe az ágazatba tartozik: 
‐ a hosszú időtartamú, jellemzően havi vagy éves tartózkodást 
biztosító, elsődlegesen lakóhelynek minősülő szállás biztosítása, lásd: 
L nemzetgazdasági ág 

Törölt: levél, csomagküldemény 
kézbesítése, háztól házig vitele

Törölt: helyi kézbesítése 
(házhozszállítás)

Törölt: (Ingatlanszolgáltatás) 



58.21 Számítógépes játék kiadása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a számítógépes játékok (bármely platformra) kiadása 

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 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a számítógép kölcsönzése és operatív lízingje kezelőszemélyzet 
nélkül, lásd: 77.33 

K PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 
 
Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik minden pénzügyi közvetítő 
tevékenység, beleértve a biztosítást, viszontbiztosítást, 
nyugdíjalapokat, valamint a pénzügyi közvetítést segítő 
tevékenységeket. 
 
Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartoznak még: 
‐ a befektetési alapok és hasonló pénzügyi vállalkozások 

Törölt: , lásd: 77.33

Törölt: 62.03



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 
‐ a közösségi, társadalmi szervezetek adományozó tevékenysége, 
lásd: 94.99 



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: 
‐ a magánszemélyek megbízásából szerződtetés közvetítése, filmes, 
színházi vagy egyéb szórakoztató produkcióban, sportban (pl. 
előadóművészek, amatőrök, sportolók részére szerep, fellépési 
lehetőség, sportesemény stb. felkutatása) 
‐ 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 

Törölt: az egyének, mint

Törölt: számára végzett olyan 
közvetítői, ügynöki tevékenység, 
amely általában film‐,

Törölt: és más kulturális

Törölt:  vagy sporteseményben 
való alkalmazás, szerződés 
megszerzésére irányul



‐ 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 
‐ 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 hűségprogramok adminisztrációja, 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 



77.40 Immateriális javak kölcsönzése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik az immateriális vagyontárgyak 
(szellemi, tulajdon és hasonló javak, a szerzői jogdíjban részesülő 
javak kivételével) használatának átengedése a tulajdonosnak fizetett 
szabadalmi illetve licenszdíj ellenében. E vagyontárgyak használata 
különböző módon valósulhat meg, mint pl. reprodukálásra, 
sokszorosításra adott engedély, a vagyontárgy felhasználása újabb 
folyamatokban, eljárásokban vagy termék előállításában, vállalkozás 
működtetése franchise‐szerződés alapján stb. A vagyoni eszközt nem 
feltétlenül az aktuális tulajdonos alkotta. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az immateriális javak lízingje (kivéve szerzői jogvédelemben 
részesülő alkotásokat, pl. könyv kézirata és a szoftver) 
‐ a szabadalmi díj, illetve licensz díj ellenében a következő vagyoni 
eszközök használatának átengedése: 
     ‐ szabadalom 
     ‐ védjegy vagy szolgáltatásmárka, márkajelzés 
     ‐ márkanév, fantázianév 
     ‐ ásványi anyagok feltárásának, kiértékelésének joga 
     ‐ franchise‐szerződés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az egyéb immateriális javak használatának átengedése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a jogok megszerzése és a kiadás, lásd: 58 és 59 ágazat 
‐ a szerzői jogvédelemben részesülő alkotások előállítása, 
sokszorosítása és terjesztése (könyv, szoftver, film), lásd: 58 és 59 
ágazat 
‐ az ingatlan lízingje, lásd: 68.20 
‐ a tárgyi eszközök lízingje, lásd: 77.1, 77.2 és 77.3 



81.10 Építményüzemeltetés 
 
Ebbe a szakágazatba tartoznak az ügyfél létesítményein belül végzett 
összetett kombinált kisegítő szolgáltatások. Magában foglalja a 
létesítményben elvégzendő általános belső takarítását, a kisebb 
javítást, a karbantartást, a szemételszállítást, őrző és biztonsági 
szolgáltatást, postázást, recepciós tevékenységet, mosodai és egyéb 
kapcsolódó szolgáltatásokat. Ezeket a tevékenységeket olyan 
személyzet végzi, aki nincs bevonva az ügyfél üzleti tevékenységébe, 
nem visel azért felelősséget. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a különleges létesítmények (pl. katonai támaszpont, börtön) 
építményüzemeltetése, kivéve a számítógép‐üzemeltetést 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a csak egy kisegítő tevékenység (pl. általános belső takarítás) vagy 
csak egy szolgáltatás (pl. biztonsági őrzés, fűtés) végzése, lásd: a 
tartalmilag megfelelő szakágazatot 
‐ az irányító‐ és kiszolgáló személyzet biztosítása az ügyfél 
létesítményében elvégzendő teljes körű szolgáltatáshoz, mint pl. 
hotel, étterem, bánya és kórház, lásd: a tevékenység szakágazatát 
‐ az ügyfél számítástechnikai rendszerének és/vagy adatfeldolgozó 
berendezésének menedzselése és működtetése, lásd: 62.03 
‐ a javító‐nevelő intézetek működtetése díjazásért vagy szerződéses 
alapon 

81.22 Egyéb épület‐, ipari takarítás 
 
Ebbe a szakágazatba tartoznak a következő tevékenységek: 
‐ minden épülettípus külső takarítása, beleértve irodákat, gyárakat, 
boltokat, intézményeket, valamint egyéb üzleti és szakmai 
helyiségek, illetve többlakásos lakóépületek külső takarítását 
‐ a speciális épülettakarító tevékenységek, mint például 
ablaktisztítás, kéménytisztítás, tűzhely, kályha, kazán, szemétégető, 
bojler, szellőzőcső, elszívóegységek tisztítása 
‐ az ipari gépek, berendezések tisztítása 
‐ a m.n.s. egyéb épület‐, ipari takarító tevékenység 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az épületek külső homlokzatának tisztítása gőz‐ és homokfúvással 
vagy hasonló módszerrel, lásd: 43.99 

Törölt: javítóeszközök

Törölt: általános 



81.30 Zöldterület‐kezelés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az alábbiak telepítése, gondozása, fenntartása: 
     ‐ parkok és kertek: 
           ‐ magán‐ és bérházaknál 
           ‐ köz‐ és közösségi épületeknél (iskolák, kórházak, 
közigazgatási épületek, templomok stb.) 
     ‐ közterületeknél (parkok, zöld területek, temetők stb.) 
     ‐ autópálya, közlekedési pályák zöldesítésénél (utak, vasúti és 
villamos vonalak, vízi utak, kikötők) 
     ‐ ipari és kereskedelmi épületeknél 
     ‐ növényzet: 
           ‐ épületeknél (tetőkertek, homlokzati növényzet, télikert) 
           ‐ sportpályáknál (futball, golf stb.), játszótereknél, 
napozópázsitnál és egyéb szabadidős parkoknál 
           ‐ álló‐ és folyóvíznél (medencék, alternáló vizes területek, 
tavak, uszodák, csatornák, vízpályák, szennyvíztelep) 
     ‐ zaj, szél, erózió, vakítás elleni védő‐, takarónövényzet 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az üzleti, értékesítési célú növénytermesztés, növény‐ és faültetés 
eladási célra, lásd: 01 és 02 ágazat 
‐ a faiskola és erdei faiskola, lásd: 01.30, 02.10 
‐ a mezőgazdasági földterületek környezeti állapotának megóvása, 
lásd: 01.61 
‐ a tájrendezési célú építési tevékenység, lásd: F nemzetgazdasági ág
‐ a tájtervezés és tájépítészeti tevékenység, lásd: 71.11 

Törölt: 30



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 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a közbiztonság védelméről gondoskodó önkéntes egyesületek 
tevékenysége (pl. polgárőrök) 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a rendőrségi laboratóriumi tevékenység, lásd: 71.20 
‐ a katonai fegyveres alakulatok igazgatása és működtetése, lásd: 
84.22 

Törölt: 

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



P OKTATÁS 
 
Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik minden szintű és bármely 
szakmára felkészítő oktatás. Az oktatás szóban, írásban, rádión, 
televízión vagy egyéb kommunikációs csatornán keresztül történhet. 
Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza az iskolarendszerű nappali 
oktatás különböző szintjeit, valamint a felnőttképzést, az egyes írás‐
olvasás kurzusokat stb. Idetartoznak a katonai képzések, a 
fogvatartottaknak szervezett programok stb. adott szintjeikkel. 
 
Az alap‐ és középfokú oktatás minden szintjén tartalmazza a testi és 
szellemi fogyatékkal élők speciális oktatását. A nemzetgazdasági 
ágba tartozó csoportok felosztása az ISCED 1997 által meghatározott 
oktatási szinteket követi. 
 
A nemzetgazdasági ág tartalmazza mind az állami, mind a 
magánoktatást. 
 
Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartoznak még: 
‐ azok a képzések, amelyek elsősorban a sporttal, szórakozással 
kapcsolatos tevékenységekre irányulnak, például tenisz‐ vagy 
golftanfolyam, valamint az oktatást segítő tevékenységek 

Törölt: bridzs



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 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a felsőoktatási intézmények ilyen jellegű (iskolarendszerű) képzése, 
lásd: 85.2‐85.4 



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: 
‐ az iskolarendszerű képzések, lásd: 85.2‐85.4 
‐ a külön végzett vizsgáztatás, lásd: 85.60 



86.90 Egyéb humán‐egészségügyi ellátás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a kórházak, az orvosok és a fogorvosok 
tevékenységén kívüli humán‐egészségügyi ellátás: 
‐ az ápolói, szülésznői, a fizioterápiás és egyéb egészségügyi 
szakellátás, a látásvizsgálat (optometria), a hidroterápia, az orvosi 
gyógymasszázs, a munkaterápia, a beszédterápia, a csontkovácsolás, 
a homeopátiás kezelés, a hátgerincmasszázs, az akupunktúra stb. 
területén 
 
Ezek a tevékenységek végezhetőek egészségügyi intézményben, 
vállalatokhoz, iskolákhoz, idősek otthonaihoz, érdekvédelmi és 
önsegélyző szervezetekhez tartozó rendelőkben, valamint a 
kórházakon kívül bentlakásos egészségügyi intézményekben 
csakúgy, mint saját rendelőben, a betegek otthonában vagy bárhol. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a fogászati szakdolgozók, mint pl. a fogászati terapeuták, az 
iskolafogászati nővérek és a szájhigiénikusok tevékenysége, akik a 
fogorvostól külön, de időszakos felügyelete alatt dolgoznak 
‐ az olyan orvosi laboratóriumok tevékenysége, mint: 
     ‐ röntgenlaboratóriumok és más képalkotó diagnosztikai 
központok 
     ‐ vér‐, vizeletvizsgálati laboratóriumok 
‐ a vérellátó központok, a spermabankok, a transzplantációs 
központok stb. tevékenysége 
‐ a betegek mentőszolgálattal szállítása bármilyen szállítási módon, 
beleértve a légi szállítást is; ezt a szolgáltatást általában egészségügyi 
vészhelyzet esetén biztosítják. 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek 
gyártása fogtechnikai laboratóriumokban, lásd: 32.50 
‐ az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli 
betegszállítás, lásd: 49, 50 és 51 ágazat 
‐ a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés, lásd: 
71.20 
‐ az élelmiszer‐higiéniai tesztelések, vizsgálatok, lásd: 71.20 
‐ a kórházak tevékenysége, lásd: 86.10 
‐ az orvosok és a fogorvosok tevékenysége, lásd: 86.2 
‐ az ápolói szolgáltatás, lásd: 87.10 

Törölt:  Ezek a tevékenységek 
nem foglalnak magukban orvosi 
gyógykezelést.



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 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a szabadidős lovagoltatás 
 
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, 93.12 
‐ a szabadidőpark‐ és strandszolgáltatás, sípályák üzemeltetése lásd: 
93.29 



94.91 Egyházi tevékenység 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az egyházak vagy a híveknek közvetlenül a templomokban, 
mecsetekben, zsinagógákban vagy más helyeken (pl. temető) 
önállóan végzett egyházi és vallási tevékenység 
‐ a kolostorok, zárdák és hasonló szervezetek tevékenysége 
‐ a vallási lelkigyakorlatok, lelkinapok stb. szolgáltatása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az egyházi temetkezési szertartás végzése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fent említett szervezetek oktatási tevékenysége, lásd: 85 ágazat 
‐ az általuk nyújtott egészségügyi ellátás, lásd: 86 ágazat 
‐ az általuk nyújtott szociális ellátás, lásd: 87 és 88 ágazat 

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 fémek ipari gravírozása, lásd: 25.61 
‐ 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 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a testfestés, lásd: 96.09 

 


