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KERESKEDELEM, GÁPJÁRMŰJAVÍTÁSG 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 (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, illetve más nagykereskedőknek, értékesítése ipari, kereskedelmi, 
közületi felhasználóknak üzleti célokra. 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 nagykereskedők gyakran fizikailag összerakják, válogatják, osztályozzák a nagytételű 
árukat, az ömlesztett árukat megbontják, elosztják kisebb kiszerelésbe (pl. gyógyszerek 
esetében); az árukat raktározzák, hűtik, kiszállítják, üzembe helyezik, részt vesznek az 
eladásösztönzésben, címketervezésben. 

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.

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 (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, illetve más nagykereskedőknek, értékesítése ipari, kereskedelmi, 
közületi felhasználóknak üzleti célokra. 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 nagykereskedők gyakran fizikailag összerakják, válogatják, osztályozzák a nagytételű 
árukat, az ömlesztett árukat megbontják, elosztják kisebb kiszerelésbe (pl. gyógyszerek 
esetében); az árukat raktározzák, hűtik, kiszállítják, üzembe helyezik, részt vesznek az 
eladásösztönzésben, címketervezésben. 

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.

Nem ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik - magyar kiegészítés:
- az olyan jellegű összeszerelés, amely során új termék keletkezik, lásd: C 

Nem ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik - magyar kiegészítés:
- az olyan jellegű összeszerelés, amely során új termék keletkezik, lásd: C 

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik - magyar kiegészítés:
- a minden olyan jellegű összeszerelés, összeállítás, amely nem eredményez új 
terméket pl. lapraszerelt bútor összeállítása, kerékpár beüzemelése illetve 
felszerelése az ügyfél által igényelt plussz kellékekkel (pl. csomagtartó, sárvédő)

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik - magyar kiegészítés:
- a minden olyan jellegű összeszerelés, összeállítás, amelyet a kereskedő végez, és 
amely nem eredményez új terméket pl. lapraszerelt bútor összeállítása, kerékpár 
beüzemelése illetve felszerelése az ügyfél által igényelt plussz kellékekkel (pl. 
csomagtartó, sárvédő)
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Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
Ez a szakágazat tartalmazza a gabonafélék, hüvelyes növények, olajos magvak 
szabadföldi termesztését. Ezen növények termesztését a mezőgazdasági 
termelőegységek gyakran kombináltan végzik.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a gabonafélék termesztése, ilyen a(z):
     - búza
     - kukorica
     - cirok
     - árpa
      - rozs
    - zab
     - köles
     - egyéb máshova nem sorolt gabonafélék.
- a hüvelyes növények termesztése, ilyen a(z):
     - bab
     - lóbab
     - csicseriborsó
     - homoki bab
     - lencse
     - csillagfürt
     - borsó
     - kajánbab
     - egyéb hüvelyes növények
- az olajos magvak termesztése, ilyen a(z):
     - szójabab
     - földimogyoró
     - ricinusmag
     - lenmag
     - mustármag
     - négermag
     - repcemag
     - pórsáfrány
     - szezámmag
     - napraforgómag
     - egyéb olajos magvak

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rizstermesztés, lásd: 01.12
- a csemegekukorica termesztése, lásd: 01.13
- a takarmánykukorica termesztése, lásd: 01.19
- az olajtartalmú gyümölcsök termesztése, lásd: 01.26

Ez a szakágazat tartalmazza a gabonafélék, hüvelyes növények, olajos magvak 
szabadföldi termesztését. Ezen növények termesztését a mezőgazdasági 
termelőegységek gyakran kombináltan végzik.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a gabonafélék termesztése, ilyen a(z):
     - búza
     - kukorica
     - cirok
     - árpa
      - rozs
    - zab
     - köles
     - egyéb máshova nem sorolt gabonafélék.
- a hüvelyes növények termesztése, ilyen a(z):
     - bab
     - lóbab
     - csicseriborsó
     - homoki bab
     - lencse
     - csillagfürt
     - borsó
     - kajánbab
     - egyéb hüvelyes növények
- az olajos magvak termesztése, ilyen a(z):
     - szójabab
     - földimogyoró
     - ricinusmag
     - lenmag
     - mustármag
     - négermag
     - repcemag
     - sáfrányos szeklice mag (olajözön mag)
     - szezámmag
     - napraforgómag
     - egyéb olajos magvak

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rizstermesztés, lásd: 01.12
- a csemegekukorica termesztése, lásd: 01.13
- a takarmánykukorica termesztése, lásd: 01.19
- az olajtartalmú gyümölcsök termesztése, lásd: 01.26

nemzetgazdasági ág

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a tüzelőanyag (brikett, pellet) gyártása szalmából, lásd: 16.29

nemzetgazdasági ág

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a tüzelőanyag (brikett, pellet) gyártása szalmából, lásd: 16.29

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a mák
- a gyapotmag
Idetartozik a biogazdálkodás keretein belül termelt növények, valamint a genetikailag 
módosított növények termesztése is.

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a mák
- a gyapotmag
Idetartozik a biogazdálkodás keretein belül termelt növények, valamint a genetikailag 
módosított növények termesztése is.
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Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

Betakarítást követő szolgáltatás

01.28

01.63

Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

Betakarítást követő szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az évelő és nem évelő fűszernövények termesztése:
     - bors
     - chili és fűszerpaprika (capsicum spp.)
     - szerecsendió és virága, kardamon
     - ánizs, csillagánizs (badián), édeskömény
     - fahéj
     - szegfűszeg
     - gyömbér
     - vanília
     - komló
     - egyéb fűszer- és illatszernövények
- a gyógyszergyártásban a kábító-, altatószerként használt növények termesztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a növényi termékek előkészítése elsődleges piacra, beleértve a nyersanyagpiacot is pl. 
tisztítás, vágás, osztályozás, fertőtlenítés, díjazásos vagy szerződéses alapon
- a gyapot tisztítása, gyapotmag eltávolítása
- a dohánylevelek előkészítése, pl. szárítás
- a kakaóbab előkészítése, pl. héj eltávolítás
- a gyümölcsök viaszolása
- a gyümölcsök és zöldségek szárítása a napon

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági termékek előkészítése termelő által, lásd: 01.1, 01.2 vagy 01.3
- azok a betakarítás utáni tevékenységek, amelyek a vetőmag minőségének javítását 
célozzák, lásd: 01.64
- a dohánylevél kocsányozása, újraszárítása, lásd: 12.00
- az ügynöki nagykereskedők és társaságok marketingtevékenysége, lásd: 46 ágazat
- a mezőgazdasági nyersanyag nagykereskedelme, lásd: 46.2

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az évelő és nem évelő fűszernövények termesztése:
     - bors
     - chili és fűszerpaprika (capsicum spp.)
     - szerecsendió és virága, kardamon
     - ánizs, badián, édeskömény
     - fahéj
     - szegfűszeg
     - gyömbér
     - vanília
     - komló
     - egyéb fűszer- és illatszernövények
- a gyógyszergyártásban a kábító-, altatószerként használt növények termesztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a növényi termékek előkészítése elsődleges piacra, beleértve a nyersanyagpiacot is pl. 
tisztítás, vágás, osztályozás, fertőtlenítés, díjazásos vagy szerződéses alapon
- a gyapot tisztítása, gyapotmag eltávolítása
- a dohánylevelek előkészítése, pl. szárítás
- a kakaóbab előkészítése, pl. héj eltávolítás
- a gyümölcsök viaszolása
- a gyümölcsök és zöldségek szárítása a napon

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági termékek előkészítése termelő által, lásd: 01.1, 01.2 vagy 01.3
- azok a betakarítás utáni tevékenységek, amelyek a vetőmag minőségének javítását 
célozzák, lásd: 01.64
- a dohánylevél kocsányozása, újraszárítása, lásd: 12.00
- az ügynöki nagykereskedők és társaságok marketingtevékenysége, lásd: 46 ágazat
- a mezőgazdasági nyersanyag nagykereskedelme, lásd: 46.2

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a mák termesztése, lásd: 01.11
- a fűszernövények és gyógynövények ipari gépekkel végzett szárítása, lásd: 10.83, 
10.84
- a gyógynövények feldolgozása emberi fogyasztásra kész gyógyteává, lásd: 10.83
- a fűszernövények feldolgozása emberi fogyasztásra kész fűszerré, lásd: 10.84

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az ipari gépekkel végzett szárítás, lásd: 10.39

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a mák termesztése, lásd: 01.11

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

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a gyógynövények termesztése és nem elkülönülten, természetes körülmények 
között végzett szárítása

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a fűszernövények, gyógynövények elkülönülten (díjazásért vagy szerződéses 
alapon), és természetes körülmények között végzett szárítása
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Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

Malomipari termék gyártása

02.30

10.61

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

Malomipari termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a vadon termő növényi termékek begyűjtése:
     - gomba, szarvasgomba
     - bogyók
     - héjas termésűek
     - balata és egyéb hasonló természetes gumiféle
     - parafa
     - sellak és gyanta
     - balzsam
     - növényi szőr
     - valisznéria
     - makk, vadgesztenye
     - moha és zuzmó

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a gabona őrlése: liszt, dara, korpa és pellet gyártása búzából, rozsból, zabból, 
kukoricából és más gabonaféléből
- a rizs malomipari feldolgozása: hántolt, őrölt, fényezett, előfőzött rizs, rizsliszt 
gyártása
- a zöldségfélék malomipari feldolgozása: liszt és dara gyártása száraz, hüvelyes 
zöldségekből, gumósokból, illetve emberi fogyasztásra alkalmas olajos magbelekből
- a gabonából készült reggeli étel gyártása
- a kenyér, sütemény, keksz, palacsinta sütéséhez előkészített, kevert liszt és tészta 
gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fent felsorolt termékek termesztése üzemi körülmények között (kivéve: paratölgy), lásd:
01 ágazat
- a gomba-, szarvasgomba-termesztés, lásd: 01.13
- a bogyósok, héjas termésűek termesztése, lásd: 01.25
- a tűzifa begyűjtése, lásd: 02.20
- a faforgács termelése, lásd: 16.10

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a burgonyaliszt és -dara gyártása, lásd: 10.31
- a nedves gabona magvak őrlése, lásd: 10.62

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a vadon termő növényi termékek begyűjtése:
     - gomba, szarvasgomba
     - bogyók
     - héjas termésűek
     - balata és egyéb hasonló természetes gumiféle
     - parafa
     - sellak és gyanta
     - balzsam
     - növényi szőr
     - valisznéria
     - makk, vadgesztenye
     - moha és zuzmó

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a gabona őrlése: liszt, dara, korpa és pellet gyártása búzából, rozsból, zabból, 
kukoricából és más gabonaféléből
- a rizs malomipari feldolgozása: hántolt, őrölt, fényezett, előfőzött és tört rizs, 
rizsliszt gyártása
- a zöldségfélék malomipari feldolgozása: liszt és dara gyártása száraz, hüvelyes 
zöldségekből, gumósokból, illetve emberi fogyasztásra alkalmas olajos magbelekből
- a gabonából készült reggeli étel gyártása
- a kenyér, sütemény, keksz, palacsinta sütéséhez előkészített, kevert liszt és tészta 
gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fent felsorolt termékek termesztése üzemi körülmények között (kivéve: paratölgy), lásd:
01 ágazat
- a gomba-, szarvasgomba-termesztés, lásd: 01.13
- a bogyósok, héjas termésűek termesztése, lásd: 01.25
- a tűzifa begyűjtése, lásd: 02.20
- a faforgács termelése, lásd: 16.10

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a burgonyaliszt és -dara gyártása, lásd: 10.31
- a nedves gabona magvak őrlése, lásd: 10.62

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a tengeri moszatok, algák, szivacsok begyűjtése, lásd: 03 ágazat
- a vadon termő gyógynövények feldolgozása emberi fogyasztásra kész gyógyteává, 
lásd 10.83

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a tengeri moszatok, algák, szivacsok begyűjtése, lásd: 03 ágazat

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az egyéb vadon termő növények és éti csiga gyűjtése

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az egyéb vadon termő növények és éti csiga gyűjtése
- a vadon termő gyógynövények begyűjtése, és nem elkülönülten, természetes 
körülmények között végzett szárítása
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Tartósított lisztes áru gyártása

Tea, kávé feldolgozása

10.72

10.83

Tartósított lisztes áru gyártása

Tea, kávé feldolgozása

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:
- a kávé pörkölése és koffeintartalmának csökkentése
- a kávékészítmény gyártása:
     - őrölt kávé
     - instant (feloldható) kávé
     - kávékivonat és -koncentrátum
- a kávépótlók gyártása
- a tea- és a matétea- (paraguayi tea) keverékek gyártása
- a teakivonat és -koncentrátum, valamint a teákhoz hasonló készítmény és kivonatai, 
koncentrátuma gyártása
- a tea csomagolása, beleértve a tea filterbe töltését is
Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a gyógytea (pl. menta, verbéna, kamilla), a gyógyteakeverék gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a burgonyatartalmú lisztes termék (snackáru) gyártása, lásd: 10.31

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az inulin gyártása, lásd: 10.62
- a szeszes italok, a sör, a bor és az üdítőitalok gyártása, lásd: 11 ágazat
- a gyógynövények gyógyszerészeti célú feldolgozása, lásd: 21.20

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:
- a kávé pörkölése és koffeintartalmának csökkentése
- a kávékészítmény gyártása:
     - őrölt kávé
     - instant (feloldható) kávé
     - kávékivonat és -koncentrátum
- a kávépótlók gyártása
- a tea- és a matétea- (paraguayi tea) keverékek gyártása
- a teakivonat és -koncentrátum, valamint a teákhoz hasonló készítmény és kivonatai, 
koncentrátuma gyártása
- a tea csomagolása, beleértve a tea filterbe töltését is

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a gyógytea (pl. menta, verbéna, kamilla), a gyógyteakeverék gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a burgonyatartalmú lisztes termék (snackáru) gyártása, lásd: 10.31

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az inulin gyártása, lásd: 10.62
- a szeszes italok, a sör, a bor és az üdítőitalok gyártása, lásd: 11 ágazat
- a gyógynövények gyógyszerészeti célú feldolgozása, lásd: 21.20

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a fagyasztott vagy más módon tartósított pizza gyártása, lásd: 10.85
- a nyers pizza feltéttel (a tészta alap egyáltalán nincs, vagy félig van megsütve), 
lásd: 10.89

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a gyógynövények termesztése és nem elkülönölten, természetes körülmények 
között végzett szárítása, lásd 01.28
- a gyógynövények elkülönülten (díjazásért vagy szerződéses alapon), természetes 
körülmények között végzett szárítása, lásd 01.63
- a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor, 
maltodextrin kivonatot tartalmazó készítmények), lásd: 10.89

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor, 
maltodextrin kivonatot tartalmazó készítmények), lásd: 10.89

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a palacsinta, a gofri, az ostya gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a palacsinta, a gofri, az ostya gyártása
- a nyers és feltét nélküli pizzatészta gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a gyógynövény feldolgozása során végzett szárítás, válogatás, tisztítás, vágás
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Fűszer, ételízesítő gyártása

Készétel gyártása

10.84

10.85

Fűszer, ételízesítő gyártása

Készétel gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a feldolgozott fűszer, fűszerkeverék, mártás (szósz) és ételízesítő gyártása
     - majonéz
     - mustárliszt és -dara
     - kész mustár stb.
- az ecet gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik a készétel (pl. előkészített, fűszerezett, főzött ételek) 
gyártása. Ezek az ételek tartósítva készülnek, fagyasztással, vagy konzerv formájában, és
általában viszonteladásra csomagoltak, címkézettek. Nem tartoznak ebbe a szakágazatba
az azonnali fogyasztásra készített ételek, mint például éttermekben készítettek. Ezek az 
ételek legalább két különböző összetevőből készülnek (kivéve a fűszerezés).

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hús- vagy baromfihúsétel gyártása
- a fagyasztott halétel gyártása, beleértve a sült halat hasábburgonyával
- a zöldséges ételek gyártása
- a fagyasztott vagy más módon tartósított pizza gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- az asztali (étkezési) só gyártása, (pl. jódozott só)

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a helyi specialitások és nemzeti ételek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fűszermag és fűszernövény termesztése, lásd: 01.28

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a friss ételek, vagy a kevesebb mint két összetevőből készült ételek gyártása, lásd: a 10-
es ágazat megfelelő szakágazatában
- a romlandó készételek gyártása, lásd: 10.89
- a készételek kiskereskedelmi értékesítése üzletekben, lásd: 47.11, 47.29
- a készételek nagykereskedelme, lásd: 46.38
- a szerződéses vendéglátási ételszolgáltatás, lásd: 56.29

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a feldolgozott fűszer, fűszerkeverék, mártás (szósz) és ételízesítő gyártása
     - majonéz
     - mustárliszt és -dara
     - kész mustár stb.
- az ecet gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik a készétel (pl. előkészített, fűszerezett, főzött ételek) 
gyártása. Ezek az ételek tartósítva készülnek, fagyasztással, vagy konzerv formájában, és
általában viszonteladásra csomagoltak, címkézettek. Nem tartoznak ebbe a szakágazatba
az azonnali fogyasztásra készített ételek, mint például éttermekben készítettek. Ezek az 
ételek legalább két különböző összetevőből készülnek (kivéve a fűszerezés).

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hús- vagy baromfihúsétel gyártása
- a fagyasztott halétel gyártása, beleértve a sült halat hasábburgonyával
- a zöldséges ételek gyártása
- a fagyasztott vagy más módon tartósított pizza gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- az asztali (étkezési) só gyártása, (pl. jódozott só)

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a helyi specialitások és nemzeti ételek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fűszermag és fűszernövény termesztése, lásd: 01.28

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a friss ételek, vagy a kevesebb mint két összetevőből készült ételek gyártása, lásd: a 10-
es ágazat megfelelő szakágazatában
- a romlandó készételek gyártása, lásd: 10.89
- a készételek kiskereskedelmi értékesítése üzletekben, lásd: 47.11, 47.29
- a készételek nagykereskedelme, lásd: 46.38
- a szerződéses vendéglátási ételszolgáltatás, lásd: 56.29

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a fűszernövények termesztése és természetes körülmények között végzett 
szárítása, lásd 01.28
- a fűszernövények elkülönülten (díjazásért vagy szerződéses alapon), természetes 
körülmények között végzett szárítása, lásd 01.63

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a nyers és feltét nélküli pizzatészta gyártása, lásd: 10.72
- a nyers pizza feltéttel (a tészta alap egyáltalán nincs, vagy félig van megsütve), 
lásd: 10.89

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a fűszernövény feldolgozása során végzett szárítás, válogatás, tisztítás, vágás
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M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

Textilkikészítés

10.89

13.30

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

Textilkikészítés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a levesek, zöldséges húsleves gyártása
- a mesterséges méz és karamell gyártása
- az elkészített, romlandó élelmiszertermékek gyártása, például:
     - szendvics
     - nyers pizza feltéttel (a tészta alap egyáltalán nincs, vagy félig van megsütve)
- az étrend-kiegészítő és egyéb élelmiszer gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik: a textíliák és ruházati termékek kikészítése, úgymint 
fehérítés, festés, írezés és hasonló tevékenységek.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fonal, szövet és textiláru - beleértve a ruházati cikkekét is - fehérítése és festése
- a fonal, szövet és textiláru - beleértve a ruházati cikkeket is - szárítása, gőzölése, 
zsugorítása, szanforizálása, mercerezése

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:
- a farmer koptatása
- a pliszírozás és hasonló tevékenységek
- a nem saját előállítású ruhadarabok impregnálása, vízhatlanná tétele, bevonattal 
ellátása, pl. gumiréteggel

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 szövetek gyári impregnálása, rétegezése, kenése vagy gumírozása, amennyiben a 
gumi a fő alkotórész, lásd: 22.19

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 textíliák és ruházati termékek kikészítése, úgymint 
fehérítés, festés, írezés és hasonló tevékenységek.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fonal, szövet és textiláru - beleértve a ruházati cikkekét is - fehérítése és festése
- a fonal, szövet és textiláru - beleértve a ruházati cikkeket is - szárítása, gőzölése, 
zsugorítása, szanforizálása, mercerezése

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:
- a farmer koptatása
- a pliszírozás és hasonló tevékenységek
- a nem saját előállítású ruhadarabok impregnálása, vízhatlanná tétele, bevonattal 
ellátása, pl. gumiréteggel

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 szövetek gyári impregnálása, rétegezése, kenése vagy gumírozása, amennyiben a 
gumi a fő alkotórész, lásd: 22.19

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a nyers és feltét nélküli pizzatészta gyártása, lásd: 10.72
- a fagyasztott vagy más módon tartósított pizza gyártása, lásd: 10.85

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a szitanyomás textilre és ruházati termékre, lásd: 18.12

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 szita- és filmnyomás szövetre és ruházati cikkre

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)
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Nyomás (kivéve: napilap)

Egészségügyi kerámia gyártása

18.12

23.42

Nyomás (kivéve: napilap)

Egészségügyi kerámia gyártása

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:
- a kerámia szaniterfelszerelés gyártása pl. kád, bidé, mosdó, WC-kagyló stb.
- az egyéb kerámiatermék gyártása

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

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a tűzálló kerámiatermék gyártása, lásd: 23.20
- a kerámia építőanyag gyártása, lásd: 23.3

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:
- a kerámia szaniterfelszerelés gyártása pl. kád, bidé, mosdó, WC-kagyló stb.
- az egyéb rögzített kerámiatermék, berendezés, szaniter, bútor gyártása

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

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a tűzálló kerámiatermék gyártása, lásd: 23.20
- a kerámia építőanyag gyártása, lásd: 23.3

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a szitanyomás textilre és ruházati termékre
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Villamos motor, áramfejlesztő gyártása27.11 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
Ebbe a szakágazatba tartozik minden fajta villanymotor és transzformátor (AC, DC, és 
ACDC) gyártása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a villanymotor (kivéve indítómotor belső égésű motorokhoz) gyártása
- a villamos energiát elosztó transzformátor gyártása
- a hegesztőtranszformátor gyártása
- a fénycsőelőtét gyártása (azaz transzformátor)
- az alállomási elosztótranszformátor gyártása
- az energiaátvitel és -elosztás feszültségszabályozó készülékeinek gyártása
- a generátor (kivéve a váltakozó áramú akkumulátortöltő generátor belső égésű 
motorokhoz) gyártása
- a motort és generátort tartalmazó gépcsoport (kivéve a turbinagenerátor egység) 
gyártása
- az armatúratekercselés a gyártási folyamat részeként

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az elektronikai alkatrésznek szánt transzformátor és kapcsoló gyártása, lásd: 26.11
- a villamos hegesztő- és forrasztóberendezés gyártása, lásd: 27.90
- a nem forgógép inverter, egyenirányító és konverter gyártása, lásd: 27.90
- a turbinagenerátor gépcsoport gyártása, lásd: 28.11
- az indítómotor és generátor gyártása belső égésű motorokhoz, lásd: 29.31

Ebbe a szakágazatba tartozik minden fajta villanymotor és transzformátor (AC, DC, és 
ACDC) gyártása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a villanymotor (kivéve indítómotor belső égésű motorokhoz) gyártása
- a villamos energiát elosztó transzformátor gyártása
- a hegesztőtranszformátor gyártása
- a fénycsőelőtét gyártása (azaz transzformátor)
- az alállomási elosztótranszformátor gyártása
- az energiaátvitel és -elosztás feszültségszabályozó készülékeinek gyártása
- a generátor (kivéve a váltakozó áramú akkumulátortöltő generátor belső égésű 
motorokhoz) gyártása
- a motort és generátort tartalmazó gépcsoport (kivéve a turbinagenerátor egység) 
gyártása
- az armatúratekercselés a gyártási folyamat részeként

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az elektronikai alkatrésznek szánt transzformátor és kapcsoló gyártása, lásd: 26.11
- a villamos hegesztő- és forrasztóberendezés gyártása, lásd: 27.90
- a nem forgógép inverter, egyenirányító és konverter gyártása, lásd: 27.90
- a turbinagenerátor gépcsoport gyártása, lásd: 28.11
- az indítómotor és generátor gyártása belső égésű motorokhoz, lásd: 29.31

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés: 
- az akkumulátortöltő forgóalkatrész nélkül, lásd: 27.90

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés: 
- az akkumulátortöltő forgóalkatrésszel
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Egyéb villamos berendezés gyártása27.90 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 gyártása
- 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

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 gyártása
- 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
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Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

Lakó- és nem lakó épület építése

33

41.2

Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése

Lakó- és nem lakó épület építése

Ebbe az ágazatba tartozik a feldolgozóiparban előállított termékek szakosodott javítása, 
azzal a céllal, hogy a gépi berendezés, készülék és egyéb termék megfelelően működjön. 
Az ágazatba tartozik továbbá a termékek általános és rendszeres karbantartása (azaz 
szervizelése) is, ami a hatékony működést biztosítja, és segít megelőzni a váratlan 
géphibákat és a szükségtelen javításokat.

Ez az ágazat csak a szakosodott javító és karbantartó tevékenységeket tartalmazza. A 
javítások számottevő részét maguk a gépet, berendezést és hasonló terméket gyártók is 
végzik, ilyen esetben a gazdasági egység besorolása a hozzáadott érték elve szerint 
történik, amint az gyakran jellemzi a javak előállításának összetett tevékenységeit. 
Ugyanez az alapelv vonatkozik a kereskedelem és a javítás összetett eseteire is.

Gyártásnak minősül a gépek és berendezések átalakítása vagy ismételt feldolgozása, 
ezért az ennek a nemzetgazdasági ágnak más ágazatába tartozik.

Olyan javak javítása és karbantartása, amelyeket termelőeszközként és fogyasztási 
cikként egyaránt használnak, a háztartási cikkek javításába, karbantartásába tartozik (pl. 
irodai és lakásbútorok javítása, lásd: 95.24).

Ebbe az alágazatba 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.

Ebbe az ágazatba tartozik még:
- a gépek helyszíni szerelése

Az építőiparba tartozik azonban az épületek szerves részét képező berendezések 
helyszíni szerelése, mint pl. a villanyszerelés, a liftszerelés, a mozgólépcsők beszerelése, 
vagy légkondicionáló rendszerek felszerelése.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:
- az ipari gép tisztítása, lásd: 81.22
- a számítógép és kommunikációs berendezés javítása és karbantartása, lásd: 95.1
- a háztartási cikkek javítása és karbantartása, lásd: 95.2

Ebbe az ágazatba tartozik a feldolgozóiparban előállított termékek szakosodott javítása, 
azzal a céllal, hogy a gépi berendezés, készülék és egyéb termék megfelelően működjön. 
Az ágazatba tartozik továbbá a termékek általános és rendszeres karbantartása (azaz 
szervizelése) is, ami a hatékony működést biztosítja, és segít megelőzni a váratlan 
géphibákat és a szükségtelen javításokat.

Ez az ágazat csak a szakosodott javító és karbantartó tevékenységeket tartalmazza. A 
javítások számottevő részét maguk a gépet, berendezést és hasonló terméket gyártók is 
végzik, ilyen esetben a gazdasági egység besorolása a hozzáadott érték elve szerint 
történik, amint az gyakran jellemzi a javak előállításának összetett tevékenységeit. 
Ugyanez az alapelv vonatkozik a kereskedelem és a javítás összetett eseteire is.

Gyártásnak minősül a gépek és berendezések átalakítása vagy ismételt feldolgozása, 
ezért az ennek a nemzetgazdasági ágnak más ágazatába tartozik.

Olyan javak javítása és karbantartása, amelyeket termelőeszközként és fogyasztási 
cikként egyaránt használnak, a háztartási cikkek javításába, karbantartásába tartozik (pl. 
irodai és lakásbútorok javítása, lásd: 95.24).

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.

Ebbe az ágazatba sorolható még:
- a gépek helyszíni szerelése

Az építőiparba tartozik azonban az épületek szerves részét képező berendezések 
helyszíni szerelése, mint pl. a villanyszerelés, a liftszerelés, a mozgólépcsők beszerelése, 
vagy légkondicionáló rendszerek felszerelése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ipari gép tisztítása, lásd: 81.22
- a számítógép és kommunikációs berendezés javítása és karbantartása, lásd: 95.1
- a háztartási cikkek javítása és karbantartása, lásd: 95.2

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az akkumulátortöltő forgóalkatrésszel, lásd: 27.11

Nem ebbe az alágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az építési folyamat speciális szaképítő résztevékenységének elkülönült végzése, 
lásd: 43 ágazat

Nem ebbe az alágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az építési folyamat speciális szaképítő résztevékenységének elkülönült végzése, 
lásd: 45.3
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Lakó- és nem lakó épület építése

Egyéb m.n.s. építés

41.20

42.99

Lakó- és nem lakó épület építése

Egyéb m.n.s. építés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- bármilyen típusú lakóépület építése:
     - családi ház
     - többlakásos épület, beleértve a toronyházakat
- bármilyen típusú nem lakóépület építése, mint:
     - ipari épület, gyár, összeszerelő üzem, műhely
     - kórház, iskola, irodaépület
     - szálloda, kereskedelmi épület, bevásárlóközpont, étterem
     - repülőtéri épület
     - beltéri sport céljára használt épület
     - garázsépület, mélygarázzsal együtt
     - raktár
     - vallási célú épület
- az épület szerkezetének helyszíni összeszerelése és felállítása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ipari létesítmények építése (az épületek kivételével) pl.
     - finomító
     - vegyipari üzem
- az építési munkák (az épületek kivételével) pl.
     - szabadtéri sport céljára használt létesítmény

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a meglévő épületszerkezet felújítása és renoválása

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a földterület parcellázása az ingatlan értéknövelésével együtt (pl. járulékosan út, közmű 
stb. építése)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ipari létesítmény építése, az épület kivételével, lásd: 42.99
- az építészmérnöki és mérnöki tevékenység, lásd: 71.1
- az épületépítési projekt vezetése, lásd: 71.1

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ipari gépek, berendezések üzembe helyezése, lásd: 33.20
- a földterület parcellázása értéknövelés nélkül, lásd: 68.10
- az egyéb építmények építésével kapcsolatos projektvezetés, lásd: 71.12

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- bármilyen típusú lakóépület építése:
     - családi ház
     - többlakásos épület, beleértve a toronyházakat
- bármilyen típusú nem lakóépület építése, mint:
     - ipari épület, gyár, összeszerelő üzem, műhely
     - kórház, iskola, irodaépület
     - szálloda, kereskedelmi épület, bevásárlóközpont, étterem
     - repülőtéri épület
     - fedett sportlétesítmény
     - garázsépület, mélygarázzsal együtt
     - raktár
     - vallási célú épület
- az épület szerkezetének helyszíni összeszerelése és felállítása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ipari létesítmények építése (az épületek kivételével) pl.
     - finomító
     - vegyipari üzem
- az építési munkák (az épületek kivételével) pl.
     - szabadtéri sportlétesítmény

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a meglévő épületszerkezet felújítása és renoválása

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a földterület parcellázása az ingatlan értéknövelésével együtt (pl. járulékosan út, közmű 
stb. építése)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ipari létesítmény építése, az épület kivételével, lásd: 42.99
- az építészmérnöki és mérnöki tevékenység, lásd: 71.1
- az épületépítési projekt vezetése, lásd: 71.1

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ipari gépek, berendezések üzembe helyezése, lásd: 33.20
- a földterület parcellázása értéknövelés nélkül, lásd: 68.10
- az egyéb építmények építésével kapcsolatos projektvezetés, lásd: 71.12

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a szabadtéri sport céljára használt létesítmény építése, lásd: 42.99

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a beltéri sport céljára használt épület építése, lásd: 41.20
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Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme

Hús-, húsáru kiskereskedelme

Textil-kiskereskedelem

46.43

47.22

47.51

Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme

Hús-, húskészítmény kiskereskedelme

Textil-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az elektromos háztartási gépek, készülékek (pl. hűtőgép, fagyasztó, mosogatógép, 
mosó- és szárítógép, 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:
- a húsból és belsőségből készült húskészítmény (pl. felvágott, húskonzerv) 
kiskereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szövet, ruházati méteráru szakosodott kiskereskedelme
- a kötőfonal szakosodott kiskereskedelme
- a szőnyegek, kárpitok, hímzések alapanyagainak szakosodott kiskereskedelme
- a háztartási textiltermékek (pl. ágynemű, törölköző) szakosodott kiskereskedelme
- a rövidáru (pl. tű, varrófonal stb.) szakosodott kiskereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a 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 ruházati cikkek kiskereskedelme, lásd: 47.71

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:
- a húsból és belsőségből készült húskészítmény (pl. felvágott, húskonzerv) 
kiskereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szövet, ruházati méteráru szakosodott kiskereskedelme
- a kötőfonal szakosodott kiskereskedelme
- a takarók, kárpitok, hímzések alapanyagainak szakosodott kiskereskedelme
- a háztartási textiltermékek (pl. ágynemű, törölköző) szakosodott kiskereskedelme
- a rövidáru (pl. tű, varrófonal stb.) szakosodott kiskereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a 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 ruházati cikkek kiskereskedelme, lásd: 47.71

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a függöny, szőnyeg kiskereskedelme, lásd: 47.53

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a függöny, szőnyeg kiskereskedelme, lásd: 47.53

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a friss, hűtött, fagyasztott, szárított, füstölt és egyéb módon tartósított nyershús (beleértve
a szárnyasokat és a vadhúst) és belsőség szakosodott kiskereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a friss, hűtött, fagyasztott, szárított, füstölt és egyéb módon tartósított nyershús (beleértve
a szárnyasokat és a vadhúst) és belsőség szakosodott kiskereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a takaró, a takarók alapanyagainak szakosodott kiskereskedelme
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Kempingszolgáltatás

Éttermi, mozgó vendéglátás

Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

55.30

56.10

71

Kempingszolgáltatás

Éttermi, mozgó vendéglátás

Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rövid időtartamú tartózkodás céljából érkező látogatók számára kempingben, 
kamionparkban, szabadidős táborban, horgász- és vadásztáborban nyújtott 
szálláshely-szolgáltatás
- a parkolóhely és a hozzá kapcsolódó közüzemi szolgáltatás biztosítása lakókocsik 
részére

Ez a szakágazat magában foglalja a fogyasztók kiszolgálását étellel úgy, hogy 
felszolgálják nekik, mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a 
kitett ételekből (svédasztal), vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, 
vagy elviszik onnan, vagy akár kiszállíttatják. Idetartozik még az ételek elkészítése 
és felszolgálása azonnali közvetlen fogyasztásra motoros vagy nem motoros 
járműből, vagy ételszállító kocsiból.

Ebbe a szakágazatba tartozó szolgáltatás helye:
- az étterem
- az önkiszolgáló étterem
- a gyorsétterem
- az elvitelre alkalmas ételek készítését végző étkezőhely
- a fagylaltos kocsi
- a mozgó ételszállító kocsi
- az ételkészítő piaci bódé

Ebbe az ágazatba tartozik az építészmérnöki, mérnöki szolgáltatás, építészeti tervezés, 
építésvezetés, földmérés és térképészeti szolgáltatás.

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

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a közlekedési eszközben működő étterem, bár, ha elkülönült egységként üzemel

Ebbe az ágazatba tartozik még:
- a fizikai-, vegyi-, és egyéb analitikai vizsgálattal kapcsolatos szolgáltatás

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

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ételek kiskereskedelmi értékesítése automatán keresztül, lásd: 47.99
- a koncesszióval működő kedvezményes étkeztetés (közétkeztetés), lásd: 56.29

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

Ez a szakágazat magában foglalja a fogyasztók kiszolgálását étellel úgy, hogy 
felszolgálják nekik, mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a 
kitett ételekből (svédasztal), vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, 
vagy elviszik onnan, vagy akár kiszállíttatják. Idetartozik még az ételek elkészítése 
és felszolgálása azonnali közvetlen fogyasztásra motoros vagy nem motoros 
járműből, vagy élelmiszer-szállító kocsiból.

Ebbe a szakágazatba tartozó szolgáltatás helye:
- az étterem
- az önkiszolgáló étterem
- a gyorsétterem
- az előre elkészített és csomagolt ételek elfogyasztására alkalmas étkezőhely
- a fagylaltos kocsi
- a mozgó élelmiszer-szállító
- az ételkészítő piaci bódé

Ebbe az ágazatba tartozik az építészmérnöki, mérnöki szolgáltatás, építészeti tervezés, 
építésvezetés, földmérés és térképészeti szolgáltatás.

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

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a közlekedési eszközben működő étterem, bár, ha elkülönült egységként üzemel

Ebbe az ágazatba tartozik még:
- a fizikai-, vegyi-, és egyéb analitikai vizsgálattal kapcsolatos szolgáltatás

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

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ételek kiskereskedelmi értékesítése automatán keresztül, lásd: 47.99
- a koncesszióval működő kedvezményes étkeztetés (közétkeztetés), lásd: 56.29

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az étel házhozszállítása díjazásért vagy megbízásos alapon, lásd: 53.20

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az étel házhozszállítása díjazásért vagy megbízásos alapon, lásd: 53.20

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
- a gyermekek napközis táboroztatása rekreációs és szabadidős céllal
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Építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

Sport, szabadidős képzés

71.1

85.41

85.51

Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

Sport, szabadidős képzés

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

Ebbe a szakágazatba tartoznak az olyan középfoknál magasabb szintű képzések, 
amelyek nem tekinthetők felsőfokú képzésnek. Például a felsőfokú oktatásban vagy nem 
egyetemi, főiskolai felsőfokú szakmai képzésben való részvételre előkészítő, kiegészítő, 
illetve középfokú utáni nem felsőfokú programok.

Ebbe a szakágazatba tartozik 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 a szakágazatba tartozó képzés formálisan megszervezett.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a sporttanfolyam (baseball, kosárlabda, krikett, labdarúgás stb.)
- az edzőtábori sportoktatás 
- a tornatanfolyam 
- a lovastanfolyam, lovasiskola
- az úszótanfolyam, úszásoktatás
- a hivatásos sportoktatók, tanárok, edzők tevékenysége
- a harcművészeti tanfolyam
- a kártyajáték (pl. a bridzs) tanfolyama
- a jógatanfolyam vezetése, jógaoktatók tevékenysége

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kulturális képzés, lásd: 85.52

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

Ebbe a szakágazatba tartoznak az olyan középfoknál magasabb szintű képzések, 
amelyek nem tekinthetők felsőfokú képzésnek. Például a felsőfokú oktatásban vagy nem 
egyetemi, főiskolai felsőfokú szakmai képzésben való részvételre előkészítő, kiegészítő, 
illetve középfokú utáni nem felsőfokú programok.

Ebbe a szakágazatba tartozik 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

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kulturális képzés, lásd: 85.52

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a felnőttképzés 85.5 alágazatban meghatározottak szerint

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az akadémiák, főiskolák és egyetemek által nyújtott sport és szabadidősport 
oktatás, lásd: 85.10-85.42

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a felnőttképzés 85.5 alágazatban meghatározottak szerint

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a felsőoktatási intézmények ilyen jellegű (iskolarendszerű) képzése

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a jelenlegi oktatási rendszerben a szakközépiskolák érettségit követő szakképzései
- az ezzel azonos szintű, felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő szakmákra felkészítő képzések

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a jelenlegi oktatási rendszerben a szakközépiskolák, szakgimnáziumok érettségit 
követő szakképzései
- az ezzel azonos szintű, felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő szakmákra felkészítő képzések
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M.n.s. egyéb oktatás85.59 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

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

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

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

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az iskolarendszerű képzések lásd: 85.2-85.4
- a külön végzett vizsgáztatás, lásd: 85.60

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.

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az egyetemi, főiskolai előkészítő szolgáltatás
- a természetgyógyászati (pl. talpmasszázs, agykontroll stb.) tanfolyamok
- a tájékoztató, ismeretterjesztő előadás tartása

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.
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Alkotóművészet

Művészeti létesítmények működtetése

90.03

90.04

Alkotóművészet

Művészeti létesítmények működtetése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a független művész, mint szobrász, festő, karikaturista, metszetet, karcot készítő 
stb. egyéni tevékenysége
- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a 
szakírást
- a független újságírás
- a művészeti alkotások (pl. festmények) és múzeális tárgyak műértékének 
helyreállítása, restaurálása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hangversenyterem, színház és egyéb művészeti létesítmény működtetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szobrok gyártása, kivéve az eredeti műalkotások létrehozása, lásd: 23.70
- az orgonák és egyéb régi hangszerek restaurálása, lásd: 33.19
- a mozgókép (film, video) gyártása, lásd: 59.11, 59.12
- a bútorok restaurálása (kivéve: múzeális tárgyak), lásd: 95.24

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a filmvetítés, lásd: 59.14
- a jegyértékesítő ügynökségi tevékenység, lásd: 79.90
- a múzeumok működtetése, lásd: 91.02

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a független művész, mint szobrász, festő, karikaturista, metszetet, karcot készítő 
stb. egyéni tevékenysége
- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakmai 
kiadvány készítését
- a független újságírás
- a művészeti alkotások (pl. festmények) és múzeális tárgyak műértékének 
helyreállítása, restaurálása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hangversenyterem, színház és egyéb művészeti létesítmény működtetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szobrok gyártása, kivéve az eredeti műalkotások létrehozása, lásd: 23.70
- az orgonák és egyéb régi hangszerek restaurálása, lásd: 33.19
- a mozgókép (film, video) gyártása, lásd: 59.11, 59.12
- a bútorok restaurálása (kivéve: múzeális tárgyak), lásd: 95.24

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a filmvetítés, lásd: 59.14
- a jegyértékesítő ügynökségi tevékenység, lásd: 79.90
- a múzeumok működtetése, lásd: 91.02

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a műszaki, gazdasági és más szakmai kézikönyv, dokumentum megírása, lásd: 74.90
- az előadó-művészeti tevékenység, lásd: 90.01

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a műszaki, gazdasági és más szakmai kézikönyv, dokumentum megírása, lásd: 74.90
- az előadó-művészeti tevékenység, lásd: 90.01

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés: 
- a művelődési ház, művelődési központ, kulturális központ működtetése
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Sportlétesítmény működtetése

Egyéb sporttevékenység

93.11

93.19

Sportlétesítmény működtetése

Egyéb sporttevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szabadtéri vagy beltéri sportesemény megrendezésére alkalmas létesítmény 
működtetése (nyitott, zárt, vagy vegyes; ülő- illetve állóhelyes):
     - labdarúgáshoz, gyeplabdához, kriketthez, rögbihez stb. használatos stadion
     - versenypálya autók, kutyák, lovak stb. versenyéhez
     - úszómedence és uszoda
     - atlétikai versenypálya, stadion
     - téli sportok csarnokai, stadionjai, pályái
     - jégkorongcsarnok
     - golfpálya
     - ökölvívócsarnok
     - tekepálya (bowling)
- a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és lebonyolítása saját 
létesítményben, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére

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 még:
- a létesítmények üzemeltetését ellátó személyzetet biztosító és menedzselő tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a síliftek működtetése, lásd: 49.39
- a szabadidős és sporteszközök kölcsönzése, lásd: 77.21
- a testedző, fitneszlétesítmények szolgáltatása, lásd: 93.13
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, a sípályák üzemeltetése, lásd: 93.29

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 beltéri 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

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemény megrendezésére alkalmas 
létesítmény működtetése (nyitott, zárt, vagy vegyes; ülő- illetve állóhelyes):
     - labdarúgáshoz, gyeplabdához, kriketthez, rögbihez stb. használatos stadion
     - versenypálya autók, kutyák, lovak stb. versenyéhez
     - úszómedence és uszoda
     - atlétikai versenypálya, stadion
     - téli sportok csarnokai, stadionjai, pályái
     - jégkorongcsarnok
     - golfpálya
     - ökölvívócsarnok
     - tekepálya (bowling)
- a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és lebonyolítása saját 
létesítményben, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére

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 még:
- a létesítmények üzemeltetését ellátó személyzetet biztosító és menedzselő tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a síliftek működtetése, lásd: 49.39
- a szabadidős és sporteszközök kölcsönzése, lásd: 77.21
- a testedző, fitneszlétesítmények szolgáltatása, lásd: 93.13
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, a sípályák üzemeltetése, lásd: 93.29

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

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a szabadidős lovagoltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a szabadidős lovagoltatás


