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SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza a rövid időtartamú tartózkodás céljára a látogatók
és egyéb utazók számára nyújtott szálláshely-szolgáltatást, és az azonnal fogyasztásra
alkalmas készétel- és italszolgáltatást. A gazdasági ágon belül nyújtott kiegészítő
szolgáltatások mennyisége és típusa változatos lehet.

Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza a rövid időtartamú tartózkodás céljára a látogatók
és egyéb utazók számára nyújtott szálláshely-szolgáltatást, és az azonnal fogyasztásra
alkalmas készétel- és italszolgáltatást. A gazdasági ágon belül nyújtott kiegészítő
szolgáltatások mennyisége és típusa változatos lehet.

Nem ebbe a gazdasági ágba tartozik a hosszú időtartamú tartózkodást biztosító,
elsődlegesen lakóhelynek minősülő szállás biztosítása, lásd, L (Ingatlanügyletek)
nemzetgazdasági ág. Nem ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik továbbá a nem
azonnali fogyasztásra alkalmas, illetve a független értékesítési csatornán (nagy- és
kiskereskedelem) keresztül árusított ételek és italok szolgáltatása. Ezen ételeknek
az elkészítése a C (Feldolgozóipar) nemzetgazdasági ág tartozik.

Nem ebbe a gazdasági ágba tartozik a hosszú időtartamú tartózkodást biztosító,
elsődlegesen lakóhelynek minősülő szállás biztosítása, lásd, L (Ingatlanszolgáltatás)
nemzetgazdasági ág. Nem ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik továbbá a nem
azonnali fogyasztásra alkalmas, illetve a független értékesítési csatornán (nagy- és
kiskereskedelem) keresztül árusított ételek és italok szolgáltatása. Ezen ételeknek
az elkészítése a C (Feldolgozóipar) nemzetgazdasági ág tartozik.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett mezőgazdasági tevékenységek:
- állatok szaporodását, növekedését, termelőképessége javítását elősegítő
tevékenység
- nyájak/csordák/gulyák tesztelése, terelése, legeltetése, baromfiivartalanítás,
ketrecek tisztítása stb.
- mesterséges megtermékenyítéshez kapcsolódó tevékenységek
- nyájakkal/csordákkal/gulyákkal stb. kapcsolatos szolgáltatás
- gyapjúnyírás
- gazdasági haszonállatok istállózása, gondozása, etetése

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

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a patkolás

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az állattenyésztési szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök kölcsönzése személyzettel

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az állattenyésztési szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök kölcsönzése személyzettel

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:
- 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

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az agronómusok, agrárközgazdászok tevékenysége, lásd: 74.90
- a szórakoztatási célú lovagoltatás, lásd: 93.19

Állattenyésztési szolgáltatás

Állattenyésztési szolgáltatás
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Homogenizált, diétás étel gyártása

Homogenizált, diétás étel gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a speciális élelmezési célú élelmiszerek gyártása:
- anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszer
- feldolgozott gabonaalapú élelmiszer és bébiétel
- alacsony, illetve csökkentett energiatartalmú, testsúlyt szabályozó élelmiszer
- speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer
- alacsony nátriumtartalmú élelmiszerek (beleértve az alacsony nátriumtartalmú,
illetve nátriummentes étkezési sót is)
- glutén-(sikér-)mentes élelmiszerek
- intenzív izomkifejtéshez - különösen a sportolóknak - szükséges (testépítő)
élelmiszer
- diabetikus élelmiszerek cukorbetegek részére

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a speciális élelmezési célú élelmiszerek gyártása:
- csecsemőtápszer
- anyatejet pótló és egyéb csecsemőétel (elválasztáskor)
- bébiétel
- alacsony, illetve csökkentett energiatartalmú, testsúlyt szabályozó élelmiszer
- a speciális egészségügyi célra összeállított étrend élelmiszerei
- alacsony nátriumtartalmú élelmiszerek (beleértve az alacsony nátriumtartalmú,
illetve nátriummentes étkezési sót is)
- glutén-(sikér-)mentes élelmiszerek
- intenzív izomkifejtéshez - különösen a sportolóknak - szükséges (testépítő)
élelmiszer
- diabetikus élelmiszerek cukorbetegek részére

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a levesek, zöldséges húsleves gyártása
- a mesterséges méz és karamell gyártása
- az elkészített, romlandó élelmiszertermékek gyártása, például:
- szendvics
- friss pizza
- az étrend-kiegészítő és egyéb élelmiszer gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a levesek, zöldséges húsleves gyártása
- a mesterséges méz és karamell gyártása
- az előkészített, romlandó ételek gyártása, például:
- szendvics
- friss pizza
- az étel kiegészítő és egyéb élelmiszer gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- az élesztő gyártása
- a hús, a hal, a rákfélék és a puhatestűek levét és kivonatát tartalmazó készítmények
gyártása
- a tejtartalom nélküli, tej- és sajthelyettesítő termékek gyártása
- a tojáskészítmények, a tojásfehérje gyártása
- a mesterséges koncentrátumok gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- az élesztő gyártása
- a hús, a hal, a rákfélék és a puhatestűek levét és kivonatát tartalmazó készítmények
gyártása
- a tejtartalom nélküli, tej- és sajthelyettesítő termékek gyártása
- a tojáskészítmények, a tojásfehérje gyártása
- a mesterséges koncentrátumok gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a cukor helyettesítő szintetikus édesítőszer gyártása
- a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor, maltodextrin
kivonatot tartalmazó készítmények)

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a cukor helyettesítő szintetikus édesítőszer gyártása
- a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor, maltodextrin
kivonatot tartalmazó készítmények)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a romlandó gyümölcs és zöldség készételek gyártása, lásd: 10.39
- a fagyasztott pizza gyártása, lásd: 10.85
- a szeszes italok, sör, bor és üdítőital gyártása, lásd: 11 ágazat

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a romlandó gyümölcs és zöldség készételek gyártása, lásd: 10.39
- a fagyasztott pizza gyártása, lásd: 10.85
- a szeszes italok, sör, bor és üdítőital gyártása, lásd: 11 ágazat
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Szőlőbor termelése

Szőlőbor termelése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a bortermelés
- a pezsgő, a habzóbor termelése
- a bor termelése szőlőmust-koncentrátumból

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

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a bor elegyítése (házasítása), tisztítása és palackozása
- az alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes szőlőbor gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a must, mustsűrítmény, finomított mustsűrítmény előállítása

33.17

46.12

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)

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)

Ebbe a szakágazatba tartozik a 30. ágazatba tartozó egyéb jármű javítása, karbantartása,
kivéve a motorkerékpárt és kerékpárt.

Ebbe a szakágazatba tartozik a 30. ágazatba tartozó egyéb jármű javítása, karbantartása,
kivéve a motorkerékpárt és kerékpárt.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mozdonyok és vasúti kocsik javítása és karbantartása (kivéve a gyári nagy- (generál)
javítást vagy gyári átalakítást)
- az állati erővel húzott kocsi, szekér javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mozdonyok és vasúti kocsik javítása és karbantartása (kivéve a gyári nagy- (generál)
javítást vagy gyári átalakítást)
- az állati erővel húzott kocsi, szekér javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a kerekesszék (mozgássérült kocsi) javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a kerekesszék (mozgássérült kocsi) javítása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mozdony és vasúti kocsi gyári nagyjavítása és átalakítása, lásd: 30.20
- a katonai úszó járművek javítása és karbantartása, lásd: 30.40
- a bevásárlókocsi javítása és karbantartása, lásd: 33.11
- a vasúti szállítóeszköz motorjainak javítása és karbantartása, lásd: 33.12
- a motorkerékpár javítása és karbantartása, lásd: 45.40
- a kerékpárjavítás, lásd: 95.29

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mozdony és vasúti kocsi gyári nagyjavítása és átalakítása, lásd: 30.20
- a katonai úszó járművek javítása és karbantartása, lásd: 30.40
- a bevásárlókocsi javítása és karbantartása, lásd: 33.11
- a vasúti szállítóeszköz motorjainak javítása és karbantartása, lásd: 33.12
- a motorkerékpár javítása és karbantartása, lásd: 45.40
- a kerékpárjavítás, lásd: 95.29

Egyéb közlekedési eszköz javítása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a vasúti közlekedés elektronikus ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezéseinek
javítása és karbantartása, lásd: 43.21

Egyéb közlekedési eszköz javítása

Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki
nagykereskedelme

Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szilárd, folyékony, gáznemű tüzelő-, fűtő- és üzemanyagok ügynöki nagykereskedelme
- az ércek, fémek ügynöki nagykereskedelme
- a vegyipari alapanyagok (pl., műanyag-alapanyag, ipari alkohol) ügynöki
nagykereskedelme
- a műtrágyák, agrokémiai termékek ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szilárd, folyékony, gáznemű tüzelő-, fűtő- és üzemanyagok ügynöki nagykereskedelme
- az ércek, fémek ügynöki nagykereskedelme
- a vegyipari alapanyagok (pl., műanyag-alapanyag, ipari alkohol) ügynöki
nagykereskedelme
- a műtrágyák, agrokémiai termékek 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

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nagykereskedelem saját néven, lásd: 46.2-46.9
- a nem bolti bizományos, ügynöki kiskereskedelem, lásd: 47.99
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Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a máshová nem sorolt termékcsoportok ügynöki nagykereskedelme, úgymint:
- gyógyászati termék
- illatszer, kozmetikai termék, testápolási cikk
- tisztítószer
- játék, sportszer, kerékpár
- papír, írószer, nyomtatvány, könyv, újság, folyóirat
- hangszer
- óra, ékszer
- foto- és optikai cikk
- nyersfa
- hulladék 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:
- 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
- a gyógyszer nagykereskedelme, lásd: 46.46

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a hanglemez, kazetta ügynöki nagykereskedelme, lásd: 46.15

Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a tej és tejtermék (pl. tejpor, tejszín, vaj, joghurt, sajt) nagykereskedelme
- a tojás és tojáskészítmény nagykereskedelme
- az étolaj, állati és növényi eredetű zsiradék (pl. margarin) nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a tej és tejtermék (pl. tejpor, tejszín, vaj, joghurt, sajt) nagykereskedelme
- a tojás és tojáskészítmény nagykereskedelme
- az étolaj, állati és növényi eredetű zsiradék (pl. margarin, étkezési szalonna)
nagykereskedelme

Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem

Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a kávé, tea, kakaó és fűszer (pl. pörkölt és pörköletlen kávé, kávékivonat, fermentált
és nem fermentált tea, teakivonat, kakaópaszta, kakaóvaj, kakaópor)
nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a kávé, tea, kakaó és fűszer (pl. pörkölt és pörköletlen kávé, kávékivonat, fermentált
és nem fermentált tea, teakivonat, nyers és pörkölt kakaóbab, kakaópaszta,
kakaóvaj, kakaópor) nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az elektromos háztartási gépek, készülékek (pl. hűtőgép, fagyasztó, mosogatógép,
mosó- és szárítógép, fűtő- és főzőkészülék, vízmelegítő, mikrohullámú sütő, grillező,
háztartási varró- és kötőgép) nagykereskedelme
- a rádió-, televízió-, video-, DVD-készülékek, autórádió nagykereskedelme
- a foto- és optikai cikkek nagykereskedelme
- az elektromos fűtőkészülék nagykereskedelme
- a felvételes hang- és videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az elektromos háztartási gépek, készülékek (pl. hűtőgép, fagyasztó, mosogatógép,
mosó- és szárítógép, fűtő- és főzőkészülék, vízmelegítő, mikrohullámú sütő, grillező,
háztartási varró- és kötőgép) nagykereskedelme
- a rádió-, televízió-, video-, DVD-készülékek, autórádió nagykereskedelme
- a foto- és optikai cikkek nagykereskedelme
- az elektromos fűtőkészülék nagykereskedelme
- a felvételes hang- és videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a műsor nélküli hang- és videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme, lásd: 46.52
- az ipari varró- és kötőgépek nagykereskedelme, lásd: 46.64

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a műsor nélküli hang- és videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme, lásd: 46.52
- az ipari varró- és kötőgépek nagykereskedelme, lásd: 46.64

Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme

Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme

KSH

T E Á O R változás lista

META RENDSZER

2016.AUG. 04.
5 . oldal

canq_v2_u
Kódszám

46.76

55.30

201607

201504

Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a műanyag-alapanyag nagykereskedelme
- a gumi alapanyag nagykereskedelme
- az ipari felhasználású textilszál, textilipari rostanyag stb. nagykereskedelme
- a kartonpapír, papírlemez nagykereskedelme
- a drágakövek nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a műanyag-alapanyag nagykereskedelme
- a gumi nagykereskedelme
- az ipari felhasználású textilszál, textilipari rostanyag stb. nagykereskedelme
- a kartonpapír, papírlemez nagykereskedelme
- a drágakövek nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a gépjármű-gumiabroncs és belső nagykereskedelem, lásd: 45.31
- a nem ipari textilszál, rostanyag nagykereskedelme, lásd: 46.41

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a gépjármű-gumiabroncs és belső nagykereskedelem, lásd: 45.31
- a nem ipari textilszál, rostanyag nagykereskedelme, lásd: 46.41

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rövid időtartamú tartózkodás céljából érkező látogatók számára kempingben,
kamionparkban, üdülési járműparkban, horgász- és vadásztáborban nyújtott szálláshelyszolgáltatás
- a kemping a járművek részére hely és elhelyezés biztosítása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rövid időtartamú tartózkodás céljából érkező látogatók számára kempingben,
kamionparkban, üdülési járműparkban, horgász- és vadásztáborban nyújtott szálláshelyszolgáltatás
- a kemping a járművek részére hely és elhelyezés biztosítása

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a menedék vagy táborhely (bivakszállás) biztosítása sátrakhoz vagy hálózsákokhoz

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a menedék vagy táborhely (bivakszállás) biztosítása sátrakhoz vagy hálózsákokhoz

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a nomád táborhely
- a téliesített bivakszállás
- a gyermekek napközis táboroztatása rekreációs és szabadidős céllal

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a nomád táborhely
- a téliesített bivakszállás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hegyi menedékház, faház, ifjúsági szálló, lásd: 55.20

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hegyi menedékház, faház, ifjúsági szálló, lásd: 55.20

Kempingszolgáltatás

Kempingszolgáltatás
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Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a saját tulajdonú, bérelt (lízingelt) ingatlan bérbeadása és üzemeltetése:
- lakások, lakóépületek
- nem lakóépületek, beleértve a kiállítási csarnokokat, a kiállítótermeket, a bérbevevő
saját árujának tárolására szolgáló létesítményeket és a bevásárlóközpontokat is
- föld, lakótelek
- a lakóházak és bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérletbe adása
tartós használatra, jellemzően havi vagy éves jelleggel

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a saját tulajdonú, bérelt (lízingelt) ingatlan bérbeadása és üzemeltetése:
- lakások, lakóépületek
- nem lakóépületek, beleértve a kiállítási csarnokokat, a kiállítótermeket, a bérbevevő
saját árujának tárolására szolgáló létesítményeket és a bevásárlóközpontokat is
- föld, lakótelek
- a lakóházak és bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérletbe adása
tartós használatra, jellemzően havi vagy éves jelleggel

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- az épületberuházás saját üzemeltetés céljából
- a lakásként használt lakókonténerek és egyéb mobil lakóterek telepének üzemeltetése

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- az épületberuházás saját üzemeltetés céljából
- a lakásként használt lakókonténerek és egyéb mobil lakóterek telepének üzemeltetése

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a használatban lévő állami, kormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és
üzemeltetése
- a lakás bérbeadása, amennyiben önálló lakásként funkcionál, azaz a lakószobán
felül saját kizárólagosan használt mellékhelyiségekkel (konyha, fürdőszoba)
rendelkezik

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a használatban lévő állami, kormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és
üzemeltetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szállodák, apartmanszállodák, panziók, kempingek, kamionparkolók és egyéb nem
lakóépületek vagy rövid tartózkodásra szolgáló szálláshelyek üzemeltetése, lásd: 55
ágazat

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szállodák, apartmanszállodák, panziók, kempingek, kamionparkolók és egyéb nem
lakóépületek vagy rövid tartózkodásra szolgáló szálláshelyek üzemeltetése, lásd: 55
ágazat

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a lakrész kiadása fürdőszobával, főzőhelyiség nélkül, illetve szobák kiadása közös
használatú fürdőszobával, rövid időtartamra, turisztikai célra, lásd: 55.20
- a lakrész kiadása fürdőszobával, főzőhelyiség nélkül, illetve szobák kiadása közös
használatú fürdőszobával, nem turisztikai célra, lásd: 55.90

Építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás

Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

Ebbe az alágazatba tartozik az építészmérnöki, mérnöki szolgáltatás, mérnöki tervezés,
az építkezés ellenőrzése, felügyelete, földmérés, térképészeti és egyéb hasonló
tevékenység.

Ebbe az alágazatba tartozik az építészmérnöki, mérnöki szolgáltatás, mérnöki tervezés,
az építkezés ellenőrzése, felügyelete, földmérés, térképészeti és egyéb hasonló
tevékenység.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a gyártástól, kereskedelemtől elkülönült csomagolás, díjazásért vagy szerződéses
alapon, akár automatizált az eljárás, akár nem:
- folyadék palackozása, beleértve az italt és az élelmiszereket
- szilárd anyagok csomagolása (csomagolás, fóliába, hólyagfóliába stb.)
- becsomagolt gyógyszerek csoportosítása, nagyobb egységekbe csomagolása
- címkézés, bélyegzés és lenyomatolás
- postacsomag-, ajándékcsomagolás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a gyártástól, kereskedelemtől elkülönült csomagolás, díjazásért vagy szerződéses
alapon, akár automatizált az eljárás, akár nem:
- folyadék palackozása, beleértve az italt és az élelmiszereket
- szilárd anyagok csomagolása (csomagolás, fóliába, hólyagfóliába stb.)
- gyógyszerészeti készítmények biztonsági csomagolása
- címkézés, bélyegzés és lenyomatolás
- postacsomag-, ajándékcsomagolás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az üdítőital gyártás és ásványvíz-előállítás, lásd: 11.07
- a szállítással együtt járó csomagolási tevékenység, lásd: 52.29

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az üdítőital gyártás és ásványvíz-előállítás, lásd: 11.07
- a szállítással együtt járó csomagolási tevékenység, lásd: 52.29

Csomagolás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a gyógyszerek első becsomagolása csak a gyártási folyamat részeként végezhető,
lásd: 21.20

Csomagolás
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Iskolai előkészítő oktatás

Iskolai előkészítő oktatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az iskola-előkészítő oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés)
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az iskola-előkészítő oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés)
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a gyermekek napközis táboroztatása rekreációs és szabadidős céllal, lásd: 55.30
- a gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása lásd: 88.91

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása lásd: 88.91

Humán-egészségügyi ellátás

Humán-egészségügyi ellátás

Ebbe az ágazatba tartozik a rövid és hosszú távú kórházi ellátás, az általános
kórházak és a szakkórházak, a sebészeti, a pszichiátriai és a drogfüggő betegek
gyógyítására specializálódott kórházak, a szanatóriumok, betegségmegelőző
intézmények, az egészségügyi ápolási intézmények, az pszichiátriai intézetek, a
rehabilitációs központok, a leprakórházak és minden egyéb humán-egészségügyi
intézmény tevékenysége, amely szállásnyújtással diagnosztikai és orvosi ellátást
biztosít fekvőbetegeknek.

Ebbe az ágazatba tartozik a rövid és hosszú távú kórházi ellátás, az általános
kórházak és a szakkórházak, a sebészeti, a pszichiátriai és a drogfüggő betegek
gyógyítására specializálódott kórházak, a szanatóriumok, betegségmegelőző
intézmények, az egészségügyi ápolási intézmények, a menhelyek, az
elmegyógyintézetek, a rehabilitációs központok, a leprakórházak és minden egyéb
humán-egészségügyi intézmény tevékenysége, amely szállásnyújtással
diagnosztikai és orvosi ellátást biztosít fekvőbetegeknek.

Ebbe az ágazatba tartozik még:
- az általános orvosi és a szakorvosi tevékenység keretében a háziorvosok, a
szakorvosok, pl. a sebészek által végzett szakorvosi konzultáció és gyógykezelés
- az általános fogorvosi és a szakfogorvosi, pl. a fogszabályozási tevékenység
- a kórházak és a praktizáló orvosok tevékenységén kívül az egészségügyi
államigazgatási szerv által kiadott működési engedéllyel rendelkező szakdolgozók
és természetgyógyászati ellátást nyújtók tevékenysége

Ebbe az ágazatba tartozik még:
- az általános orvosi és a szakorvosi tevékenység keretében a háziorvosok, a
szakorvosok, valamint a sebészek által végzett orvosi konzultáció és gyógykezelés
- az általános fogorvosi és a szakfogorvosi, valamint a fogszabályozási tevékenység
- a kórházak és a működő orvosok tevékenységén kívül a betegek gyógyításához
hivatalos engedéllyel rendelkező, nem orvosi végzettségűek tevékenysége
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Fekvőbeteg-ellátás

Fekvőbeteg-ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rövid és a hosszú távú fekvőbeteg kórházi ellátás, azaz az általános kórházak (pl. a
városi és a megyei kórházak, a nonprofit szervezetek által fenntartott kórházak, az
egyetemi klinikák, a katonai kórházak és a börtönkórházak) és a szakkórházak (pl. a
pszichiátriai betegek és drogfüggők gyógyítására szakosodott kórházak, a
fertőzőkórházak, a szülőotthonok és a gyógyszanatóriumok) gyógyító, diagnosztikai és
terápiás tevékenysége
- az elsősorban fekvőbetegek ellátására irányuló, közvetlen orvosi felügyelet alatt végzett
tevékenységek, mint:
- az orvosi, szakdolgozói és természetgyógyászati szakellátás
- a laboratóriumok és a műszaki létesítmények szolgáltatásai, beleértve a radiológiai és
az aneszteziológiai szolgáltatásokat
- a sürgősségi ellátás
- a műtők, a gyógyszertárak, az élelmezés és egyéb kórházi szolgáltatás működésének
biztosítása
- azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtással együtt
végeznek olyan gyógykezeléseket, mint a sterilizálás vagy a terhességmegszakítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rövid és a hosszú távú kórházi ellátás, azaz az általános kórházak (pl. a városi és a
megyei kórházak, a nonprofit szervezetek által fenntartott kórházak, az egyetemi
kórházak, a katonai kórházak és a börtönkórházak) és a szakkórházak (pl. az
elmebetegek, és drogfüggő betegek gyógyítására szakosodott kórházak, a
fertőzőkórházak, a szülőotthonok és a gyógyszanatóriumok) gyógyító, diagnosztikai,
kezelési tevékenysége
- az elsősorban fekvőbetegek ellátására irányuló, közvetlen orvosi felügyelet alatt végzett
tevékenységek, mint:
- az orvosi és egészségügyi szakszolgáltatás
- a laboratóriumok és a műszaki létesítmények szolgáltatásai, beleértve a radiológiai és
az aneszteziológiai szolgáltatásokat
- a sürgősségi ellátás
- a műtők, a gyógyszertárak, az élelmezés és egyéb kórházi szolgáltatás működésének
biztosítása
- azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtással együtt
végeznek olyan gyógykezeléseket, mint a sterilizálás vagy a terhességmegszakítás

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a minden egészségügyi szolgáltatást nyújtó fekvőbeteg ellátás, függetlenül azok
működtetés formáitól (állami, egyházi, alapítványi, magán, illetve gazdasági
társaság)
- a gazdálkodó szervezet keretében nyújtott közreműködői, személyes közreműködői
tevékenységek a fekvőbeteg ellátásban

86.2

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a
gyógyászati laboratóriumot, lásd: 71.20
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 75.00
- a katonai állomány harctéri egészségügyi ellátása, lásd: 84.22
- az általános és a szakfogorvosi ellátás pl. a fogászati, az endodontiai és a
gyermekfogászati; a szájkórtani és a fogszabályozási tevékenység, lásd: 86.23
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 86.2
- az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 86.90
- a mentőszolgálat, lásd: 86.90

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a
gyógyászati laboratóriumot, lásd: 71.20
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 75.00
- a katonai állomány harctéri egészségügyi ellátása, lásd: 84.22
- az általános és a szakfogorvosi ellátás pl. a fogászati, az endodontiai és a
gyermekfogászati; a szájkórtani és a fogszabályozási tevékenység, lásd: 86.23
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 86.2
- az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 86.90
- a mentőszolgálat, lásd: 86.90

Ebbe az alágazatba tartozik az általános orvosi és a szakorvosi (beleértve a sebészi-, a
fogorvosi vizsgálatot) konzultáció és gyógykezelés.

Ebbe az alágazatba tartozik az általános orvosi és a szakorvosi (beleértve a sebészi-, a
fogorvosi vizsgálatot) konzultáció és gyógykezelés.

Ezeket a tevékenységeket végezhetik magánrendelőkben és a kórházakhoz
integrált járóbeteg-szakrendelőkben, valamint gazdasági társaságokhoz, iskolákhoz,
idősekotthonaihoz, érdekvédelmi és önsegélyző szervezetekhez tartozó rendelőkben
csakúgy, mint a betegek otthonában.

Ezeket a tevékenységeket végezhetik magánrendelőkben és a kórházak járóbetegszakrendelőiben, valamint vállalatokhoz, iskolákhoz, idősekotthonaihoz, érdekvédelmi és
önsegélyző szervezetekhez tartozó rendelőkben csakúgy, mint a betegek otthonában.

Ebbe az alágazatba tartozik még:
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás is

Ebbe az alágazatba tartozik még:
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás is

Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a minden egészségügyi szolgáltatást nyújtó járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás,
függetlenül azok működtetés formáitól (állami, egyházi, alapítványi, magán, illetve
gazdasági társaság)
- a járóbeteg ellátás szakambulanciákon

Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás
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Fogorvosi járóbeteg-ellátás

Fogorvosi járóbeteg-ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fogorvosi alap- és szakellátás, pl. fogászat, az endodontia és a gyermekfogászat; a
szájkórtan
- a fogszabályozás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az általános fogorvosi és a szakfogorvosi ellátás, pl. fogászat, az endodontia és a
gyermekfogászat; a szájkórtan
- a fogszabályozás

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a műtéti fogászati tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a műtéti fogászati tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az iskolafogászat
- a dento-alveoláris szájsebészet, paradontológia
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai
laboratóriumokban, lásd: 32.50
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 86.10
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a szájhigiénikusok tevékenysége, lásd: 86.90

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai
laboratóriumokban, lásd: 32.50
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 86.10
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a szájhigiénikusok tevékenysége, lásd: 86.90
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Egyéb humán-egészségügyi ellátás

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 természetgyógyászati tevékenység, a
látásvizsgálat (optometria), a hidroterápia, az orvosi gyógymasszázs, a
munkaterápia, a beszédterápia, a csontkovácsolás, a homeopátia, a
hátgerincmasszázs, az akupunktúra stb. területén

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, gazdsági
társaságokhoz, iskolákhoz, idősek otthonaihoz, érdekvédelmi és önsegélyző
szervezetekhez tartozó rendelőkben, valamint a kórházakon kívül bentlakásos
egészségügyi intézményekben csakúgy, mint magán rendelőben, a betegek
otthonában vagy bárhol.

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:
- radiológiai és más képalkotó diagnosztikai központok
- orvosi diagnosztikai vér-, vizeletvizsgálati laboratóriumok
- a vérellátó központok, sejtbankok (spermabankok), szövetbankok stb.
tevékenysége
- a betegek mentőszolgálattal szállítása bármilyen szállítási módon, beleértve a légi
szállítást is; ezt a szolgáltatást általában sürgősség esetén biztosítják.

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.

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az egészségügyi szakdolgozók által járóbeteg ellátásban gazdálkodó szervezet
keretében végzett közreműködői, személyes közreműködői tevékenység
- a pathológiák, genetikai laboratóriumok, mikrobiológiai laboratóriumok
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

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
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Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

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 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

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:
- a fémek ipari gravírozása, lásd: 25.61
- a sport- és vadászfegyverek javítása, lásd: 33.11
- a kéziszerszámok javítása, lásd: 33.12
- az orgona és más hangszerrégiség javítása (restaurálása), lásd: 33.19

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az orgona és más hangszerrégiség javítása (restaurálása), lásd: 33.19
- a képkeretezés, lásd: 47.78
- a muzeális értékű ruhaneműk, textíliák, könyvek restaurálása, lásd: 90.03

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a képkeretezés, lásd: 47.78

Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

Ebbe a szakágazatba kizárólag azok a háztartások tartoznak, amelyek a háztartási
munkákat végző alkalmazottat, mint pl. szolgáló, pincér, szakács, inas, tisztító, kertész,
portás, istállós, sofőr, házvezető, bébiszitter, oktató, titkár stb. mint munkaadó
foglalkoztatnak.

Ebbe a szakágazatba kizárólag azok a háztartások tartoznak, amelyek a háztartási
munkákat végző alkalmazottat, mint pl. szolgáló, pincér, szakács, inas, tisztító, kertész,
portás, istállós, sofőr, házvezető, bébiszitter, oktató, titkár stb. mint munkaadó
foglalkoztatnak.

Megengedett, hogy a háztartás által foglalkoztatott személyzet az őt foglalkoztató
tevékenységét népszámlálás, vagy egyéb felmérés során bediktálja, még akkor is, ha az
alkalmazó önálló személy. Azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket ezek a
tevékenységek előállítanak, a munkaadó háztartás fogyasztja el.

Megengedett, hogy a háztartás által foglalkoztatott személyzet az őt foglalkoztató
tevékenységét népszámlálás, vagy egyéb felmérés során bediktálja, még akkor is, ha az
alkalmazó önálló személy. Azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket ezek a
tevékenységek előállítanak, a munkaadó háztartás fogyasztja el.

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a gyermekek, idősek, fogyatékkal élő felnőttek gondozását végző háztartási
alkalmazottat foglalkoztató háztartás, orvosi ellátás nélkül
- a mindennapi élethez lakhatási és háztartási segítséget nyújtó háztartási
alkalmazottat foglalkoztató háztartás

98.1

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az önálló gazdasági szervezet (pl. vállalkozás, egyéni vállalkozó) által nyújtott
szolgáltatás (pl. főzés, kertészkedés stb.), amelyeket a szolgáltatás jellegének megfelelő
szakágazatba kell besorolni

Háztartás termék-előállítása saját fogyasztásra

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az önálló gazdasági szervezet (pl. vállalkozás, egyéni vállalkozó) által nyújtott
szolgáltatás (pl. főzés, kertészkedés stb.), amelyeket a szolgáltatás jellegének megfelelő
szakágazatba kell besorolni

Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra
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Háztartás termék-előállítása saját fogyasztásra

Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

Ez a szakágazat tartalmazza a háztartások által végzett, önellátásukhoz szükséges, nem
elkülöníthető termék előállítási tevékenységét. Idetartozik a vadászat, gyűjtögetés,
mezőgazdasági tevékenység, lakás építése, ruházat és egyéb termékek előállítása saját
felhasználásra.

Ez a szakágazat tartalmazza a háztartások által végzett, önellátásukhoz szükséges, nem
elkülöníthető termék előállítási tevékenységét. Idetartozik a vadászat, gyűjtögetés,
mezőgazdasági tevékenység, lakás építése, ruházat és egyéb termékek előállítása saját
felhasználásra.

Ha a háztartás értékesítésre szánt termék előállítását is végzi, akkor ezt a tevékenységét
a TEÁOR megfelelő termékelőállító ágazatába kell sorolni. Amennyiben egy
meghatározott termék előállítását saját felhasználásra fő tevékenységként végzi, akkor
szintén a TEÁOR megfelelő termék-előállító ágazatába kell sorolni.

Ha a háztartás értékesítésre szánt termék előállítását is végzi, akkor ezt a tevékenységét
a TEÁOR megfelelő termékelőállító ágazatába kell sorolni. Amennyiben egy
meghatározott termék előállítását saját felhasználásra fő tevékenységként végzi, akkor
szintén a TEÁOR megfelelő termék-előállító ágazatába kell sorolni.

