TEÁOR 2012‐2013 Változás lista
11.02 Szőlőbor termelése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
‐ a bortermelés
‐ a pezsgő, a habzóbor termelése
‐ a bor termelése szőlőmust‐koncentrátumból
Ebbe a szakágazatba tartozik még:
‐ a bor elegyítése (házasítása), tisztítása és palackozása
‐ az alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes szőlőbor gyártása
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
‐ a törköly lepárlása, lásd: 11.01
‐ a szeszes italok palackozása és címkézése a termeléstől elkülönülten, lásd: 46.34
(ha a tevékenység nagykereskedelem része), illetve 82.92 (ha díjazásért vagy
szerződéses alapon végzik)

Törölt: ,

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.
Ebbe az ágazatba tartoznak még a befejező építési munkák is.
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.

Törölt:
Ebbe az ágazatba tartoznak még:
‐ a befejező építési munkák

43.12 Építési terület előkészítése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
‐ az építési terület megtisztítása
‐ a talajmozgatás: földkitermelés, feltöltés, az építési terület szintbe hozása és
egyengetése, árokásás, szikla eltávolítása (robbantással is) stb.
‐ a bányászati terület előkészítése
‐ a takaróréteg eltávolítása, egyéb terület‐előkészítési műveletek végzése az
ásványi lelőhelyeken, az olaj‐ és földgázlelőhelyek kivételével

Törölt:
Ebbe a szakágazatba tartozik
még:

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
‐ az építési terület lecsapolása
‐ a mezőgazdasági és erdészeti terület lecsapolása (drénezés)
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés:
‐ a termőterület építőipari jellegű földmunkái (pl. drénezés, teraszok kialakítása,
rizsföldek előkészítése)
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
‐ a kőolaj‐ és földgáztermelő kutak fúrása, lásd: 06.10, 06.20
‐ a szennyezett talaj ártalmatlanítása lásd: 39.00
‐ a víztermelő kút fúrása, lásd: 42.21
‐ az aknamélyítés, lásd: 43.99
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés:
‐ a kőolaj‐ és földgáztermelő kutak fúrása díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd:
09.10
‐ az aknák és hasonlók eltávolítása az építési területről (beleértve a robbantást is)
lásd: 39.00
G KERESKEDELEM, GÁPJÁRMŰJAVÍTÁS
Ez a nemzetgazdasági ág az áruk átalakítás nélküli nagy‐ és kiskereskedelmét,
valamint az áruk értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmazza. A nagy‐
és kiskereskedelem az utolsó lépés az áruk elosztásában. A gépjárművek és
motorkerékpárok javítása szintén ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik.
Az átalakítás nélküli kereskedelem magában foglalja a kereskedelemhez
kapcsolódó szokásos kiegészítő tevékenységeket, műveleteket, pl. áruk válogatása,
osztályozása, csoportosítása, összeállítása, elegyítése (pl. homok), palackozása
(palacktisztítással vagy a nélkül), csomagolása, ömlesztett áruk kiszerelése,
újracsomagolása kisebb egységcsomagokba; raktározás (beleértve a fagyasztó,
mélyhűtő raktározást).
A 45‐ös ágazat magában foglalja a gépjárművek és motorkerékpárok
értékesítéséhez, javításához kapcsolódó valamennyi tevékenységet, míg a 46‐os és
47‐es ágazatok tartalmazzák az összes többi kereskedelmi tevékenységet. A 46

Törölt: bor,

(Nagykereskedelem) ágazat és a 47 (Kiskereskedelem) ágazat közötti
különbségtételnél a vevő jellege a meghatározó.
A nagykereskedelembe tartozik az új és használt áruk átalakítás nélküli
viszonteladása kiskereskedőknek, üzleti célokra, mint pl. ipari, kereskedelmi,
közületi felhasználóknak, illetve más nagykereskedőknek. Szintén ide tartozik az
ilyen személyek vagy vállalkozások részére történő áru vétel vagy eladás során az
ügynök, illetve a bróker közreműködése. Az ilyen ügyletekkel foglalkozó
vállalkozások közé tartoznak az áruk felett rendelkező nagykereskedők, árutőzsde‐
ügynökségek, ipari elosztók, exportőrök, importőrök, beszerzési társulások, illetve
a gyártó‐ vagy bányászati egységek által termékeik marketingje érdekében
fenntartott, a telephelyükben azokétól eltérő értékesítési irodák (ahol nem folyik
kiskereskedelmi tevékenység), amelyek nem pusztán a gyártó‐ vagy bányászati
egységtől közvetlen kiszállítással teljesítendő rendelések felvételét végzik.
Idetartoznak az árutőzsdei brókerek, megbízásos (bizományos) kereskedők és
ügynökök, a mezőgazdasági termékek marketingjével foglalkozó beszerzési és
értékesítési társulások is. A nagykereskedelembe még tartoznak a
nagykereskedelmi értékesítés keretében végzett szokásos tevékenységek, úgymint
az áruk felvásárlása, válogatása, osztályozása nagy tételben, ömlesztett áruk
újracsomagolása, elosztása kisebb kiszerelésben (pl. gyógyszerek esetében); az
áruk raktározása, hűtése, kiszállítása, üzembe helyezése, részvétel
eladásösztönzésben, címketervezés.
A kiskereskedelembe tartozik az új és használt áruk átalakítás nélküli
viszonteladása elsősorban a lakosság részére, személyes vagy háztartási célú
fogyasztásra, illetve felhasználásra, üzleteken, áruházakon, piaci és utcai
standokon, csomagküldő szolgálatokon, házaló kereskedőkön, fogyasztási
szövetkezeteken, fogyasztói csoportokon, aukciós házakon stb. keresztül. A legtöbb
kiskereskedő az értékesítendő áru felett tulajdonosi jogot gyakorol, néhány
kiskereskedő viszont ügynökként értékesít díjazásért vagy bizományosi alapon.
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
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés:
‐ a vetőmag, olajos magvak, termény, takarmány szakosodott kiskereskedelme,
lásd: 47.78
‐ az élő állat szakosodott kiskereskedelme, lásd: 47.78
‐ az egyéb mezőgazdasági nyersanyagok szakosodott kiskereskedelme, lásd: 47.78

Törölt: ‐ a vetőmag, olajos
magvak, termény, takarmány
szakosodott kiskereskedelme
‐ az élő állat szakosodott
kiskereskedelme
‐ az egyéb mezőgazdasági
nyersanyagok szakosodott
kiskereskedelme

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:
‐ a vetőmag, olajos magvak, termény, takarmány
‐ az élő állat
‐ az egyéb mezőgazdasági nyersanyagok
‐ az ásványok szakosodott kiskereskedelme
‐ a képkeretezés

53.10 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
Ebbe a szakágazatba tartozik az egy vagy több kijelölt egyetemes szolgáltatást
nyújtó által egyetemes kötelezettséggel végzett postai szolgáltatási tevékenység.
Ezek a szolgáltatások magukban foglalják az általános szolgáltatási infrastruktúra
használatát, beleértve a postai árusító helyeket, a szortírozó és feldolgozó
berendezéseket, a postai felvevő, illetve kézbesítőjáratokat. A kézbesítés
vonatkozhat pl. levélpostára, levelekre, képeslapokra, nyomtatott papírokra,
termékekre vagy dokumentumokra (újság, időszaki kiadványok, reklámhordozók
stb.), kisebb csomagokra. Szintén idetartoznak az egyetemes szolgáltatási
kötelezettségnek való megfelelést támogató egyéb szolgáltatások is.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
‐ a levélposta, levélszerű kisebb küldemények és csomagok (belföldi vagy
nemzetközi) felvétele, szortírozása, szállítása és kikézbesítése egyetemes
szolgáltatási kötelezettséggel végzett postai szolgáltatások keretében; a szállítás
történhet egy vagy akár többféle szállítási mód igénybevételével, saját tulajdonú
szállítóeszközzel vagy akár tömegközlekedés használatával is
‐ a levelek és csomagok begyűjtése postaládából vagy postahivatalból
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés:
‐ az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
‐ a postai zsíró‐ és a postabanki takarékbetéttel és a pénzesutalvánnyal kapcsolatos
tevékenység, lásd: 64.19

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 egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás
‐ 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

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 vezetése, jógaoktatók tevékenysége

Törölt: 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
R MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐ
Ebbe a nemzetgazdasági ágba a nagyközönség igényeinek megfelelően, a kulturális,
szórakoztatási és szabadidős tevékenységek széles skálája tartozik, beleértve az élő
előadást, a múzeumok működtetését, a szerencsejáték, a sport és szabadidős
tevékenységeket.

Törölt: SZABAD IDŐ

