
SZJ'03-TESZOR'08 fordítókulcs

SZJ'03 kód SZJ'03megnevezés TESZOR'08 kód TESZOR'08 megnevezés

0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 
növény termelése

016310 Betakarítást követő szolgáltatás

0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 
növény termelése

016410 Vetési célú magfeldolgozás

0112 Zöldség, dísznövény termelése 016410 Vetési célú magfeldolgozás
0112 Zöldség, dísznövény termelése 021020 Erdei faiskolai tevékenység
0113 Gyümölcs,  szőlő, fűszernövény termelése 016310 Betakarítást követő szolgáltatás

0113 Gyümölcs,  szőlő, fűszernövény termelése 016410 Vetési célú magfeldolgozás

0121 Szarvasmarha-tenyésztés 016210 Állattenyésztési szolgáltatás
0122 Juh-, kecske-, lótenyésztés 016210 Állattenyésztési szolgáltatás
0123 Sertéstenyésztés 016210 Állattenyésztési szolgáltatás
0124 Baromfitenyésztés 016210 Állattenyésztési szolgáltatás
0125 Egyéb állatok tenyésztése 016210 Állattenyésztési szolgáltatás
0141110 Növénytermelési szolgáltatás 016110 Növénytermesztési szolgáltatás
0141110 Növénytermelési szolgáltatás 016310 Betakarítást követő szolgáltatás
0141110 Növénytermelési szolgáltatás 016410 Vetési célú magfeldolgozás
0141120 Parkosítás, zöldterületi szolgáltatás 813010 Zöldterület-kezelés
0142100 Állattenyésztési szolgáltatás 016210 Állattenyésztési szolgáltatás
0150100 Vadgazdálkodási szolgáltatás 017010 Vadászat, vadbefogás és 

vadgazdálkodáshoz kapcsolódó 
szolgáltatás

0201 Erdőgazdálkodási termékelőállítás 021020 Erdei faiskolai tevékenység
0202100 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 024010 Erdészeti szolgáltatás
0501100 Halászati szolgáltatás 030071 Halászati szolgáltatás
0502100 Haltenyésztési  szolgáltatás 030072 Halgazdálkodási szolgáltatás
1010130 Feketeszén-bányászat járulékos 

szolgáltatásai
099011 Feketeszén-bányászat járulékos 

szolgáltatásai
1010130 Feketeszén-bányászat járulékos 

szolgáltatásai
192099 Kőolaj-feldolgozással és brikettgyártással 

kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1010900 Feketeszén-bányászattal kapcsolatos 
szolgáltatás (kivéve: járulékos 
szolgáltatások)

099011 Feketeszén-bányászat járulékos 
szolgáltatásai

1020900 Barnaszén, lignit bányászatával 
kapcsolatos szolgáltatás

099019 Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó 
járulékos szolgáltatások

1020900 Barnaszén, lignit bányászatával 
kapcsolatos szolgáltatás

192099 Kőolaj-feldolgozással és brikettgyártással 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1030900 Tőzegkitermeléssel kapcsolatos 
szolgáltatás

099019 Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó 
járulékos szolgáltatások

1030900 Tőzegkitermeléssel kapcsolatos 
szolgáltatás

192099 Kőolaj-feldolgozással és brikettgyártással 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1110300 Földgáz cseppfolyósítása, gázzá történő 
visszaalakítása szállítási célra

091013 Földgáz cseppfolyósítása és 
visszaalakítása gázzá szállítási célra a 
kitermelés helyszínén

1110300 Földgáz cseppfolyósítása, gázzá történő 
visszaalakítása szállítási célra

522129 Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő 
szolgáltatás

1110300 Földgáz cseppfolyósítása, gázzá történő 
visszaalakítása szállítási célra

522219 Egyéb vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

1110900 Kőolaj-, földgázkitermeléssel kapcsolatos 
szolgáltatás (kivéve: a 11.2-be tartozók)

091012 Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás, 
valamint a kőolaj- és földgázkitermeléssel 
kapcsolatos hasonló szolgáltatások
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1120110 Kőolaj-, földgázkitermeléshez kapcsolódó 
fúrási szolgáltatás

091011 Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó 
fúrási szolgáltatások

1120120 Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás 091012 Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás, 
valamint a kőolaj- és földgázkitermeléssel 
kapcsolatos hasonló szolgáltatások

1200900 Urán-, tóriumérc-bányászattal kapcsolatos 
szolgáltatás

099019 Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó 
járulékos szolgáltatások

1310900 Vasércbányászattal kapcsolatos 
szolgáltatás

099019 Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó 
járulékos szolgáltatások

1320900 Színesfémérc-bányászattal kapcsolatos 
szolgáltatás

099019 Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó 
járulékos szolgáltatások

1411900 Építőkő,  díszítőkő fejtésével kapcsolatos 
szolgáltatás

099019 Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó 
járulékos szolgáltatások

1412900 Mészkő, gipsz, kréta bányászatával 
kapcsolatos szolgáltatás

099019 Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó 
járulékos szolgáltatások

1412900 Mészkő, gipsz, kréta bányászatával 
kapcsolatos szolgáltatás

2352 Mész-, gipszgyártás

1412900 Mészkő, gipsz, kréta bányászatával 
kapcsolatos szolgáltatás

235299 Mész- és gipsz gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1413900 Pala bányászatával kapcsolatos 
szolgáltatás

099019 Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó 
járulékos szolgáltatások

1421900 Kavics, homok bányászatával kapcsolatos 
szolgáltatás

099019 Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó 
járulékos szolgáltatások

1422900 Agyag, kaolin bányászatával kapcsolatos 
szolgáltatás

099019 Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó 
járulékos szolgáltatások

1430900 Vegyi ásvány bányászatával kapcsolatos 
szolgáltatás

099019 Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó 
járulékos szolgáltatások

1440900 Sótermeléssel kapcsolatos szolgáltatás 099019 Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó 
járulékos szolgáltatások

1450900 Máshova nem sorolt egyéb bányászattal 
kapcsolatos szolgáltatás

099019 Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó 
járulékos szolgáltatások

1511900 Hús feldolgozásával, tartósításával 
kapcsolatos szolgáltatás (kivéve: baromfi)

1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás

1511900 Hús feldolgozásával, tartósításával 
kapcsolatos szolgáltatás (kivéve: baromfi)

101199 Hús feldolgozásával, tartósításával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1512900 Baromfihús feldolgozásával, tartósításával 
kapcsolatos szolgáltatás

1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

1512900 Baromfihús feldolgozásával, tartósításával 
kapcsolatos szolgáltatás

101299 Baromfihús feldolgozásával, tartósításával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1513930 Hús-, baromfihús-készítmény főzése, 
előkészítése

101391 Hús és húskészítmény főzése, előkészítése

1513990 Hús-, baromfihús-készítmény gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

1513990 Hús-, baromfihús-készítmény gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

101399 Hús- és baromfihús-készítmények 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

1513990 Hús-, baromfihús-készítmény gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

1085 Készétel gyártása
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1513990 Hús-, baromfihús-készítmény gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

108599 Készételek gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1513990 Hús-, baromfihús-készítmény gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

1513990 Hús-, baromfihús-készítmény gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

108999 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1520900 Halfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás 1020 Halfeldolgozás, -tartósítás

1520900 Halfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás 102091 Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve 
elkészítése más módon

1520900 Halfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás 102099 Halfeldolgozással, -tartósítással 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1520900 Halfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás 1085 Készétel gyártása

1520900 Halfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás 108599 Készételek gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1520900 Halfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás 1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

1520900 Halfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás 108999 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1531900 Burgonyafeldolgozással kapcsolatos 
szolgáltatás

1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

1531900 Burgonyafeldolgozással kapcsolatos 
szolgáltatás

103191 Burgonya és burgonyakészítmények főzése 
és elkészítése más módon

1531900 Burgonyafeldolgozással kapcsolatos 
szolgáltatás

103199 Burgonyafeldolgozással, -tartósítással 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1532900 Gyümölcs-, zöldséglé gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

1532900 Gyümölcs-, zöldséglé gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

103299 Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1533900 Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozással 
kapcsolatos szolgáltatás

1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -
tartósítás

1533900 Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozással 
kapcsolatos szolgáltatás

103991 Gyümölcsök, zöldségek főzése és egyéb 
tartósítása

1533900 Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozással 
kapcsolatos szolgáltatás

103999 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozással, - 
tartósítással kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

1533900 Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozással 
kapcsolatos szolgáltatás

1085 Készétel gyártása

1533900 Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozással 
kapcsolatos szolgáltatás

108599 Készételek gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1541900 Nyers olaj gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1041 Olaj gyártása
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1541900 Nyers olaj gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

104199 Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1542900 Finomított olaj  gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1041 Olaj gyártása

1542900 Finomított olaj  gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

104199 Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1543900 Margarin gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1042 Margarin gyártása

1543900 Margarin gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

104299 Margarin és hasonló ehető készítmények 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

1551900 Tejtermék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1051 Tejtermék gyártása

1551900 Tejtermék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

105199 Tejtermék gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1552900 Jégkrém gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1052 Jégkrém gyártása

1552900 Jégkrém gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

105299 Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1561900 Malomipari termék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1061 Malomipari termék gyártása

1561900 Malomipari termék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

106199 Malomipari termék gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1562900 Keményítő gyártásával kapcsolatos  
szolgáltatás

1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása

1562900 Keményítő gyártásával kapcsolatos  
szolgáltatás

106299 Keményítő és keményítőtermék gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1562900 Keményítő gyártásával kapcsolatos  
szolgáltatás

1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

1571900 Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos  
szolgáltatás

1091 Haszonállat-eledel gyártása

1571900 Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos  
szolgáltatás

109199 Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1572900 Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1092 Hobbiállat-eledel gyártása

1572900 Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

109299 Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1581900 Kenyér, friss tésztaféle gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

1071 Kenyér; friss pékáru gyártása

1581900 Kenyér, friss tésztaféle gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

107199 Kenyér, friss pékáru gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1581900 Kenyér, friss tésztaféle gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

1085 Készétel gyártása

1581900 Kenyér, friss tésztaféle gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

108599 Készételek gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1581900 Kenyér, friss tésztaféle gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

1581900 Kenyér, friss tésztaféle gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

108999 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában
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1582900 Tartósított lisztes áru gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

1072 Tartósított lisztes áru gyártása

1582900 Tartósított lisztes áru gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

107299 Tartósított lisztesáru gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1583900 Cukorgyártással kapcsolatos szolgáltatás 1081 Cukorgyártás

1583900 Cukorgyártással kapcsolatos szolgáltatás 108199 Cukor gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1584900 Édesség gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1082 Édesség gyártása

1584900 Édesség gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

108299 Édesség gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1585900 Tésztafélék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1073 Tésztafélék gyártása

1585900 Tésztafélék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

107399 Tésztafélék gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1585900 Tésztafélék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1085 Készétel gyártása

1585900 Tésztafélék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

108599 Készételek gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1586900 Tea, kávé feldolgozásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1083 Tea, kávé feldolgozása

1586900 Tea, kávé feldolgozásával kapcsolatos 
szolgáltatás

108399 Kávé és tea gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1587900 Fűszer, ételízesítő gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1084 Fűszer, ételízesítő gyártása

1587900 Fűszer, ételízesítő gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

108499 Fűszer és ételízesítő gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1588900 Homogenizált és diétás étel gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

1086 Homogenizált, diétás étel gyártása

1588900 Homogenizált és diétás étel gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

108699 Homogenizált ételkészítmények és diétás 
ételek gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1589900 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

1085 Készétel gyártása

1589900 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

108599 Készételek gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1589900 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

1589900 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

108999 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1591900 Desztillált szeszes ital gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

1101 Desztillált szeszes ital gyártása

1591900 Desztillált szeszes ital gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

110199 Desztillált szeszes italok gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1592900 Etilalkohol gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása

1592900 Etilalkohol gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

201499 Szerves alapanyagok gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1593900 Bortermeléssel kapcsolatos szolgáltatás 1102 Szőlőbor termelése
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1593900 Bortermeléssel kapcsolatos szolgáltatás 110299 Szőlőbor termelésével kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1594900 Gyümölcsbor termelésével kapcsolatos 
szolgáltatás

1103 Gyümölcsbor termelése

1594900 Gyümölcsbor termelésével kapcsolatos 
szolgáltatás

110399 Alma- és más gyümölcsbor termelésével 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1595900 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital 
gyártása

1595900 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

110499 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

1596900 Sörgyártással kapcsolatos szolgáltatás 1105 Sörgyártás
1596900 Sörgyártással kapcsolatos szolgáltatás 110599 Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek 

végzése bérmunkában
1597900 Malátagyártással kapcsolatos szolgáltatás 1106 Malátagyártás

1597900 Malátagyártással kapcsolatos szolgáltatás 110699 Maláta gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1598900 Üdítőital gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása

1598900 Üdítőital gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

110799 Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1600900 Dohánytermék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1200 Dohánytermék gyártása

1600900 Dohánytermék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

120099 Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1710900 Textilszálak fonásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1310 Textilszálak fonása

1710900 Textilszálak fonásával kapcsolatos 
szolgáltatás

131093 Természetes textilszál előkészítése

1710900 Textilszálak fonásával kapcsolatos 
szolgáltatás

131099 Textilfonal és cérna gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1720900 Textilszövéssel kapcsolatos szolgáltatás 1320 Textilszövés
1720900 Textilszövéssel kapcsolatos szolgáltatás 132099 Textilszövet gyártásával kapcsolatos 

részműveletek végzése bérmunkában
1730101 Textilszál festési, fehérítési és nyomási 

szolgáltatása
133011 Textilszál és fonal fehérítése és festése

1730102 Fonal, cérna festési, fehérítési és nyomási 
szolgáltatása

133011 Textilszál és fonal fehérítése és festése

1730211 Selyemszövet fehérítése 133012 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) fehérítése

1730212 Gyapjúszövet fehérítése 133012 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) fehérítése

1730213 Pamutszövet fehérítése 133012 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) fehérítése

1730214 Lenszövet, növényi vagy háncsrostból 
készült szövet fehérítése

133012 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) fehérítése

1730215 Végtelen fonalból, szintetikus szálból 
készült szövet fehérítése

133012 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) fehérítése

1730216 Végtelen fonalból, mesterséges szálból 
készült szövet fehérítése

133012 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) fehérítése
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1730217 Bolyhos szövet, zseníliaszövet fehérítése 133012 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) fehérítése

1730218 Frottírtörölköző, hasonló frottírszövet 
fehérítése

133012 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) fehérítése

1730219 Kötött-hurkolt kelme fehérítése 133012 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) fehérítése

1730221 Selyemből vagy selyemhulladékból készült 
szövet festése

133013 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) festése

1730222 Gyapjúszövet festése 133013 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) festése

1730223 Pamutszövet festése 133013 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) festése

1730224 Lenszövet, növényi vagy háncsrostból 
készült szövet festése

133013 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) festése

1730225 Végtelen fonalból, szintetikus szálból 
készült szövet festése

133013 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) festése

1730226 Végtelen fonalból, mesterséges szálból 
készült szövet festése

133013 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) festése

1730227 Bolyhos szövet, zseníliaszövet festése 133013 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) festése

1730228 Frottírtörölköző, hasonló frottírszövet 
festése

133013 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) festése

1730229 Kötött-hurkolt kelme festése 133013 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) festése

1730301 Selyemszövet nyomása 133014 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) nyomása

1730302 Gyapjúszövet nyomása 133014 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) nyomása

1730303 Pamutszövet nyomása 133014 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) nyomása

1730304 Lenszövet, növényi vagy háncsrostból 
készült szövet nyomása

133014 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) nyomása

1730305 Végtelen fonalból, szintetikus szálból 
készült szövet nyomása

133014 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) nyomása

1730306 Végtelen fonalból, mesterséges szálból 
készült szövet nyomása

133014 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) nyomása

1730307 Bolyhos szövet, zseníliaszövet nyomása 133014 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) nyomása

1730308 Frottírtörölköző, hasonló frottírszövet 
nyomása

133014 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) nyomása

1730309 Kötött-hurkolt kelme nyomása 133014 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) nyomása

1730401 Selyemszövet egyéb kikészítése 133019 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) egyéb kikészítése

1730402 Gyapjúszövet egyéb kikészítése 133019 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) egyéb kikészítése

1730403 Pamutszövet egyéb kikészítése 133019 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) egyéb kikészítése

1730404 Lenszövet, növényi vagy háncsrostból 
készült szövet egyéb kikészítése

133019 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) egyéb kikészítése

1730405 Végtelen fonalból, szintetikus szálból 
készült szövet egyéb kikészítése

133019 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) egyéb kikészítése

1730406 Végtelen fonalból, mesterséges szálból 
készült szövet egyéb kikészítése

133019 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) egyéb kikészítése

1730407 Bolyhos szövet, zseníliaszövet egyéb 
kikészítése

133019 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) egyéb kikészítése
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1730408 Frottírtörölköző, hasonló frottírszövet egyéb 
kikészítése

133019 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) egyéb kikészítése

1730409 Kötött-hurkolt kelme egyéb kikészítése 133019 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) egyéb kikészítése

1730900 Ruházati termék kikészítése 133019 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 
terméket is) egyéb kikészítése

1740920 Vitorlavászon, kempingfelszerelés és egyéb 
konfekcionált textiláru javítása

331910 Egyéb eszköz és felszerelés javítása, 
karbantartása

1740920 Vitorlavászon, kempingfelszerelés és egyéb 
konfekcionált textiláru javítása

952911 Ruházati cikkek, háztartási textília javítása 
és átalakítása

1740920 Vitorlavászon, kempingfelszerelés és egyéb 
konfekcionált textiláru javítása

952914 Sporteszköz javítása, karbantartása

1740990 Konfekcionált textiláru (kivéve: ruházat) 
gyártásával kapcsolatos  egyéb szolgáltatás

1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: 
ruházat)

1740990 Konfekcionált textiláru (kivéve: ruházat) 
gyártásával kapcsolatos  egyéb szolgáltatás

139299 Konfekcionált textiláru (kivéve: a ruházat) 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

1740990 Konfekcionált textiláru (kivéve: ruházat) 
gyártásával kapcsolatos  egyéb szolgáltatás

3250 Orvosi eszköz gyártása

1740990 Konfekcionált textiláru (kivéve: ruházat) 
gyártásával kapcsolatos  egyéb szolgáltatás

325099 Orvosi, sebészeti, ortopédiai eszköz, 
készülék gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1751900 Szőnyeggyártással kapcsolatos  
szolgáltatás

139399 Szőnyeg gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1751900 Szőnyeggyártással kapcsolatos  
szolgáltatás

1399 Egyéb m.n.s. textiláru gyártása

1752920 Háló, kötéláru javítása 331910 Egyéb eszköz és felszerelés javítása, 
karbantartása

1752990 Kötéláru gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

1394 Kötéláru gyártása

1752990 Kötéláru gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

139499 Kötéláru gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1753900 Nem szőtt textíliák (kivéve ruházat) 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

1395 Nem szőtt textília és termék gyártása 
(kivéve: ruházat)

1753900 Nem szőtt textíliák (kivéve ruházat) 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

139599 Nem szövött textíliák és nem szövött 
textíliákból készült termékek (kivéve: a 
ruházat) gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1754900 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

1396 Műszaki textiláru gyártása

1754900 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

139699 Műszaki textiláru gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1754900 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

1399 Egyéb m.n.s. textiláru gyártása

1754900 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

139999 Egyéb textiláruk gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1754900 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék 
gyártása

1754900 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

172299 Háztartási és egészségügyi papírtermékek 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

1754900 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

331910 Egyéb eszköz és felszerelés javítása, 
karbantartása
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1760900 Kötött, hurkolt kelme gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása

1760900 Kötött, hurkolt kelme gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

139199 Kötött, hurkolt kelme gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1771900 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

1771900 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

141999 Egyéb ruházati termékek és kiegészítők 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

1771900 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

1771900 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

143199 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1772 Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása 143999 Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1772900 Kötött, hurkolt  pulóverfélék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék 
gyártása

1772900 Kötött, hurkolt  pulóverfélék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

143999 Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1810900 Bőrruházat gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1411 Bőrruházat gyártása

1810900 Bőrruházat gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

141110 Bőrruházat (természetes és rekonstruált 
bőrből)

1810900 Bőrruházat gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

141199 Bőrruházat gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1810900 Bőrruházat gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

1810900 Bőrruházat gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

329999 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari termék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

1821900 Munkaruházat gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1412 Munkaruházat gyártása

1821900 Munkaruházat gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

141299 Munkaruházat gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1822 Felsőruházat gyártása 141399 Felsőruházat gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1822900 Felsőruházat gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: 
munkaruházat)

1822900 Felsőruházat gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

141399 Felsőruházat gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1823 Alsóruházat gyártása 141499 Alsóruházat gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1823900 Alsóruházat gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1414 Alsóruházat gyártása

1823900 Alsóruházat gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

141499 Alsóruházat gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1824900 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

1824900 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

141999 Egyéb ruházati termékek és kiegészítők 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában
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1824900 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

1824900 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

329999 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari termék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

1830900 Szőrmekikészítéssel, szőrmecikk 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

1320 Textilszövés

1830900 Szőrmekikészítéssel, szőrmecikk 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

132099 Textilszövet gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1830900 Szőrmekikészítéssel, szőrmecikk 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása

1830900 Szőrmekikészítéssel, szőrmecikk 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

139199 Kötött, hurkolt kelme gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1830900 Szőrmekikészítéssel, szőrmecikk 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

1399 Egyéb m.n.s. textiláru gyártása

1830900 Szőrmekikészítéssel, szőrmecikk 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

1420 Szőrmecikk gyártása

1830900 Szőrmekikészítéssel, szőrmecikk 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

142099 Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1830900 Szőrmekikészítéssel, szőrmecikk 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

1511 Bőr, szőrme kikészítése

1830900 Szőrmekikészítéssel, szőrmecikk 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

151199 Cserzett és kikészített bőr, kikészített és 
festett szőrme gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1910900 Bőrkikészítéssel kapcsolatos szolgáltatás 1320 Textilszövés

1910900 Bőrkikészítéssel kapcsolatos szolgáltatás 151199 Cserzett és kikészített bőr, kikészített és 
festett szőrme gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1920900 Táskafélék, szíjazat gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

1512 Táskafélék, szíjazat gyártása

1920900 Táskafélék, szíjazat gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

151299 Táskafélék, szíjazat gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

1930900 Lábbeligyártással kapcsolatos szolgáltatás 1520 Lábbeligyártás

1930900 Lábbeligyártással kapcsolatos szolgáltatás 152099 Lábbeli gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1930900 Lábbeligyártással kapcsolatos szolgáltatás 162991 Egyéb fából, parafából, szalmából és 
fonható anyagból készült cikkek (kivéve 
bútor) készítéséhez kapcsolódó ipari 
szolgáltatás

1930900 Lábbeligyártással kapcsolatos szolgáltatás 162999 Egyéb fatermékek; valamint parafából, 
szalmából és fonható anyagból készíthető 
termékek gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

1930900 Lábbeligyártással kapcsolatos szolgáltatás 2219 Egyéb gumitermék gyártása

1930900 Lábbeligyártással kapcsolatos szolgáltatás 221999 Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában
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1930900 Lábbeligyártással kapcsolatos szolgáltatás 222991 Egyéb műanyag termék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatások

2010930 Fűrészárut impregnáló szolgáltatás 161091 Fűrészárut szárító, impregnáló és kémiai 
kezelő szolgáltatások

2010990 Fűrészárugyártással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

1610 Fűrészárugyártás

2010990 Fűrészárugyártással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

161099 Fűrészáru gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2020150 Falemezgyártás befejező szolgáltatásai 162191 Falemezgyártás befejező műveletei
2020900 Falemezgyártással kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás
1621 Falemezgyártás

2020900 Falemezgyártással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

162199 Falemez és fa anyagú tábla gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2030910 Saját gyártású fa épületasztalos-ipari 
termék beszerelése, beépítése; saját 
előállítású, előre gyártott fa épület 
összeszerelése

433210 Épületasztalos-szerkezet szerelése

2030910 Saját gyártású fa épületasztalos-ipari 
termék beszerelése, beépítése; saját 
előállítású, előre gyártott fa épület 
összeszerelése

439111 Tetőszerkezet-építés

2030990 Épületasztalos-ipari termék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

1622 Parkettagyártás

2030990 Épületasztalos-ipari termék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

162299 Összeállított parkettatábla gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2030990 Épületasztalos-ipari termék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása

2030990 Épületasztalos-ipari termék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

162399 Ács- és épületasztalos-ipari termékek 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2040920 Tároló fatermék, rakodólap javítása, 
karbantartása

331910 Egyéb eszköz és felszerelés javítása, 
karbantartása

2040990 Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

1624 Tároló fatermék gyártása

2040990 Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

162499 Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2051920 Fatömegcikk javítása, karbantartása 331910 Egyéb eszköz és felszerelés javítása, 
karbantartása

2051990 Fatömegcikk gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

2051990 Fatömegcikk gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

162999 Egyéb fatermékek; valamint parafából, 
szalmából és fonható anyagból készíthető 
termékek gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2051990 Fatömegcikk gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

2051990 Fatömegcikk gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

329999 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari termék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2052900 Parafa, fonott áru gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
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2052900 Parafa, fonott áru gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

162999 Egyéb fatermékek; valamint parafából, 
szalmából és fonható anyagból készíthető 
termékek gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2052900 Parafa, fonott áru gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

2052900 Parafa, fonott áru gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

329999 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari termék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2111900 Papíripari rostanyag gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

1711 Papíripari rostanyag gyártása

2111900 Papíripari rostanyag gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

171199 Papíripari rostanyag gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2112900 Papírgyártással kapcsolatos szolgáltatás 1712 Papírgyártás

2112900 Papírgyártással kapcsolatos szolgáltatás 171299 Papír és karton gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2121900 Papír csomagolóeszköz gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

1721 Papír csomagolóeszköz gyártása

2121900 Papír csomagolóeszköz gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

172199 Hullámpapír és -lemez, valamint papír 
csomagolóeszközök gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2122900 Háztartási, egészségügyi papírtermék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék 
gyártása

2122900 Háztartási, egészségügyi papírtermék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

172299 Háztartási és egészségügyi papírtermékek 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2122900 Háztartási, egészségügyi papírtermék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

181219 M.n.s. egyéb nyomási szolgáltatás

2123900 Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1723 Irodai papíráru gyártása

2123900 Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

172399 Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2124900 Tapétagyártással kapcsolatos szolgáltatás 1724 Tapétagyártás

2124900 Tapétagyártással kapcsolatos szolgáltatás 172499 Tapéta gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2125900 Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása

2125900 Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

172999 Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2211220 Könyv, brosúra, hasonló nyomtatott termék 
kiadása elektronikusan

581150 Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses 
alapon

2211220 Könyv, brosúra, hasonló nyomtatott termék 
kiadása elektronikusan

5812 Címtár, levelezőjegyzék kiadása

2211320 Szótár, lexikon, sorozataik kiadása 
elektronikusan

581150 Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses 
alapon

2211320 Szótár, lexikon, sorozataik kiadása 
elektronikusan

5812 Címtár, levelezőjegyzék kiadása

2211420 Atlaszok, térképkönyvek kiadása 
elektronikusan

581150 Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses 
alapon
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2211420 Atlaszok, térképkönyvek kiadása 
elektronikusan

5812 Címtár, levelezőjegyzék kiadása

2211520 Nem könyv alakú térkép, vízrajz, földgömb 
és hasonlók kiadása elektronikusan

3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

2211520 Nem könyv alakú térkép, vízrajz, földgömb 
és hasonlók kiadása elektronikusan

329999 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari termék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2211520 Nem könyv alakú térkép, vízrajz, földgömb 
és hasonlók kiadása elektronikusan

581150 Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses 
alapon

2211610 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
könyvekben, nyomtatott

581141 Hirdetési hely nyomtatott könyvben

2211620 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
könyvekben, elektronikus

581142 Hirdetési hely elektronikus könyvben

2211900 Könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatás 181214 Könyv, térképészeti termékek, hegy- és 
vízrajzi térkép, és minden más hasonló 
térkép; valamint kép, terv, rajz, minta és 
fénykép, postai képeslap nyomása

2211900 Könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatás 181330 Kiegészítő nyomdai szolgáltatás

2211900 Könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatás 581150 Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses 
alapon

2212120 Hetente legalább négyszer megjelenő 
újság, lap kiadása elektronikusan

581320 On-line napilap

2212210 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
napilapokban, nyomtatott

581331 Hirdetési hely nyomtatott napilapban

2212220 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
napilapokban, elektronikus

581332 Hirdetési hely elektronikus napilapban

2212900 Napilapkiadással kapcsolatos szolgáltatás 5813 Napilapkiadás

2212900 Napilapkiadással kapcsolatos szolgáltatás 581310 Nyomtatott napilap

2213120 Hetente négynél kevesebbszer megjelenő 
újság, lap, folyóirat, időszaki kiadvány 
kiadása elektronikusan

581420 On-line folyóirat, időszaki kiadvány

2213210 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
időszaki kiadványokban, nyomtatott

581431 Hirdetési hely nyomtatott folyóiratban, 
időszaki kiadványban

2213220 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
időszaki kiadványokban,  elektronikus

581432 Hirdetési hely elektronikus folyóiratban, 
időszaki kiadványban

2213900 Időszaki kiadvány kiadásával kapcsolatos 
szolgáltatás

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

2213900 Időszaki kiadvány kiadásával kapcsolatos 
szolgáltatás

581411 Általános témájú nyomtatott folyóirat, 
időszaki kiadvány

2213900 Időszaki kiadvány kiadásával kapcsolatos 
szolgáltatás

581412 Nyomtatott üzleti, szakmai, tudományos 
folyóirat, időszaki kiadvány

2213900 Időszaki kiadvány kiadásával kapcsolatos 
szolgáltatás

581419 Egyéb nyomtatott folyóirat, időszaki 
kiadvány

2214220 Hangfelvétel kiadása elektronikusan 592032 Zeneművek elektronikus formában
2214900 Hangfelvétel kiadásával kapcsolatos 

szolgáltatás
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

2214900 Hangfelvétel kiadásával kapcsolatos 
szolgáltatás

592011 Hangfelvétel készítése

2214900 Hangfelvétel kiadásával kapcsolatos 
szolgáltatás

592012 Élőhangfelvétel készítés
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2215120 Postai levelezőlap, üdvözlőlap és hasonlók 
kiadása elektronikusan

581929 Egyéb m.n.s. on-line tartalom

2215140 Képek, minták, fénykép kiadása 
elektronikusan

581929 Egyéb m.n.s. on-line tartalom

2215160 Levonómatrica, naptár kiadása 
elektronikusan

581929 Egyéb m.n.s. on-line tartalom

2215210 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen 
és hasonló anyagokon, nyomtatott

581911 Nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más 
hasonló kártya

2215210 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen 
és hasonló anyagokon, nyomtatott

581912 Nyomtatott kép, minta, fénykép

2215210 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen 
és hasonló anyagokon, nyomtatott

581913 Nyomtatott öntapadó papír (matrica), naptár

2215210 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen 
és hasonló anyagokon, nyomtatott

581914 Postai, jövedéki, illeték- stb. bélyeg, 
bélyegnyomott papír, csekk, bankjegy, 
részvény, értékcikk, kötvény, okirat és 
hasonlók stb.

2215210 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen 
és hasonló anyagokon, nyomtatott

581915 Nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, 
prospektus, reklámposzter és hasonlók

2215210 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen 
és hasonló anyagokon, nyomtatott

581919 Egyéb nyomtatott anyag

2215220 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen 
és hasonló anyagokon; elektronikus

581911 Nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más 
hasonló kártya

2215220 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen 
és hasonló anyagokon; elektronikus

581912 Nyomtatott kép, minta, fénykép

2215220 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen 
és hasonló anyagokon; elektronikus

581913 Nyomtatott öntapadó papír (matrica), naptár

2215220 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen 
és hasonló anyagokon; elektronikus

581914 Postai, jövedéki, illeték- stb. bélyeg, 
bélyegnyomott papír, csekk, bankjegy, 
részvény, értékcikk, kötvény, okirat és 
hasonlók stb.

2215220 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen 
és hasonló anyagokon; elektronikus

581915 Nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, 
prospektus, reklámposzter és hasonlók

2215220 Reklám-, hirdetési felület értékesítése 
képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen 
és hasonló anyagokon; elektronikus

581919 Egyéb nyomtatott anyag

2215900 Egyéb, kiadással kapcsolatos szolgáltatás 581911 Nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más 
hasonló kártya
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2215900 Egyéb, kiadással kapcsolatos szolgáltatás 581912 Nyomtatott kép, minta, fénykép

2215900 Egyéb, kiadással kapcsolatos szolgáltatás 581913 Nyomtatott öntapadó papír (matrica), naptár

2215900 Egyéb, kiadással kapcsolatos szolgáltatás 581914 Postai, jövedéki, illeték- stb. bélyeg, 
bélyegnyomott papír, csekk, bankjegy, 
részvény, értékcikk, kötvény, okirat és 
hasonlók stb.

2215900 Egyéb, kiadással kapcsolatos szolgáltatás 581915 Nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, 
prospektus, reklámposzter és hasonlók

2215900 Egyéb, kiadással kapcsolatos szolgáltatás 581919 Egyéb nyomtatott anyag

2215900 Egyéb, kiadással kapcsolatos szolgáltatás 581921 On-line tartalom felnőtteknek

2215900 Egyéb, kiadással kapcsolatos szolgáltatás 581929 Egyéb m.n.s. on-line tartalom

2221100 Napilapnyomási szolgáltatás 181110 Napilapnyomás
2222310 Könyvnyomási szolgáltatás 181214 Könyv, térképészeti termékek, hegy- és 

vízrajzi térkép, és minden más hasonló 
térkép; valamint kép, terv, rajz, minta és 
fénykép, postai képeslap nyomása

2222322 Újság, folyóirat, más időszaki kiadvány (heti 
négynél kevesebbszer megjelenő) nyomási 
szolgáltatása

181213 Heti négynél kevesebbszer megjelenő 
újság, folyóirat és más időszaki kiadvány 
nyomása

2222323 Térképészeti termék (hegy- és vízrajzi 
térkép, földgömb stb.) minden fajtájának 
nyomása

181214 Könyv, térképészeti termékek, hegy- és 
vízrajzi térkép, és minden más hasonló 
térkép; valamint kép, terv, rajz, minta és 
fénykép, postai képeslap nyomása

2222324 Postai képeslap, levonóábra nyomása 181214 Könyv, térképészeti termékek, hegy- és 
vízrajzi térkép, és minden más hasonló 
térkép; valamint kép, terv, rajz, minta és 
fénykép, postai képeslap nyomása

2222325 Naptár, naptártömb minden fajtájának 
nyomása

181219 M.n.s. egyéb nyomási szolgáltatás

2222327 Kép, minta nyomása 181214 Könyv, térképészeti termékek, hegy- és 
vízrajzi térkép, és minden más hasonló 
térkép; valamint kép, terv, rajz, minta és 
fénykép, postai képeslap nyomása

2222329 Máshova nem sorolt egyéb nyomás 181216 Nyomás közvetlenül műanyagra, üvegre, 
fémre, fára és kerámiára

2222329 Máshova nem sorolt egyéb nyomás 181219 M.n.s. egyéb nyomási szolgáltatás
2223101 Könyvkötés 181410 Könyvkötés
2223103 Magazin, brosúra, katalógus, prospektus, 

hasonló reklámnyomtatvány kötése
181410 Könyvkötés

2223105 Egyéb nyomtatott papír-, kartontermék 
kötése

181410 Könyvkötés

2224100 Nyomdai előkészítő szolgáltatások 181310 Nyomdai előkészítő tevékenység
2225100 Kisegítő nyomdai szolgáltatások 181330 Kiegészítő nyomdai szolgáltatás
2225100 Kisegítő nyomdai szolgáltatások 181410 Könyvkötés
2231101 Hanglemez-sokszorosító szolgáltatás 182010 Hangfelvétel-sokszorosítás
2231103 Hangfelvételt tartalmazó mágnesszalag 

(<=4 mm szélességű) sokszorosítása
182010 Hangfelvétel-sokszorosítás

2231105 Hangfelvételt tartalmazó mágnesszalag (4-
6.5 mm szélességű) sokszorosítása

182010 Hangfelvétel-sokszorosítás
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2231107 Hangfelvételes CD-t  sokszorosító 
szolgáltatás

182010 Hangfelvétel-sokszorosítás

2232105 Videofelvételt tartalmazó mágnesszalagot 
(>6,5 mm) sokszorosító szolgáltatás

182020 Képfelvétel-sokszorosítás

2232107 Videofelvételt  (videolemezt, egyéb 
jelhordozót) sokszorosító szolgáltatás

182020 Képfelvétel-sokszorosítás

2233103 Számítástechnikai adathordozót, 
adatfeldolgozási információt tartalmazó 
mágnesszalagot (<=4 mm szélességű) 
sokszorosító szolgáltatás

182030 Szoftver-sokszorosítás

2233105 Számítástechnikai adathordozót, 
adatfeldolgozási információt tartalmazó 
mágnesszalagot (>4 mm szélességű) 
sokszorosító szolgáltatás

182030 Szoftver-sokszorosítás

2233107 Adatfeldolgozási információt tartalmazó 
egyéb számítástechnikai eszközt 
sokszorosító szolgáltatás

182030 Szoftver-sokszorosítás

2310900 Kokszgyártással kapcsolatos szolgáltatás 1910 Kokszgyártás

2310900 Kokszgyártással kapcsolatos szolgáltatás 191099 Kokszgyártással kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2320900 Kőolaj-feldolgozással kapcsolatos 
szolgáltatás

1920 Kőolaj-feldolgozás

2320900 Kőolaj-feldolgozással kapcsolatos 
szolgáltatás

192099 Kőolaj-feldolgozással és brikettgyártással 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2330 Nukleáris fűtőanyag gyártása 244699 Feldolgozott nukleáris fűtőanyag 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2330910 Radioaktív hulladék kezelésével 
kapcsolatos szolgáltatás

381212 Egyéb veszélyes ipari hulladék begyűjtése

2330910 Radioaktív hulladék kezelésével 
kapcsolatos szolgáltatás

382211 Nukleáris hulladék kezelése

2330910 Radioaktív hulladék kezelésével 
kapcsolatos szolgáltatás

382221 Nukleáris hulladék lerakása

2330990 Nukleáris fűtőanyag gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

2330990 Nukleáris fűtőanyag gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

201399 Szervetlen alapanyagok gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2330990 Nukleáris fűtőanyag gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

244699 Feldolgozott nukleáris fűtőanyag 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2411900 Ipari gáz gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2011 Ipari gáz gyártása

2411900 Ipari gáz gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

201199 Ipari gázok gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2412900 Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2012 Színezék, pigment gyártása

2412900 Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

201299 Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2413900 Szervetlen vegyi alapanyag gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
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2413900 Szervetlen vegyi alapanyag gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

201399 Szervetlen alapanyagok gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2414900 Szerves vegyi alapanyag gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása

2414900 Szerves vegyi alapanyag gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

201499 Szerves alapanyagok gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2415900 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

2415900 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

201599 Műtrágyák és nitrogén vegyületek 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2416900 Műanyag-alapanyag gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2016 Műanyag-alapanyag gyártása

2416900 Műanyag-alapanyag gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

201699 Műanyag-alapanyag gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2417900 Szintetikus kaucsuk gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

2417900 Szintetikus kaucsuk gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

201799 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2420900 Mezőgazdasági vegyi termék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

2420900 Mezőgazdasági vegyi termék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

202099 Növényvédő szer és egyéb mezőgazdasági 
célú vegyszer gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2430900 Festék, bevonóanyag gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2030 Festék, bevonóanyag gyártása

2430900 Festék, bevonóanyag gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

203099 Festék és bevonóanyag gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2441900 Gyógyszeralapanyag gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás

2441900 Gyógyszeralapanyag gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

211099 Gyógyszeralapanyag-gyártással 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2442900 Gyógyszerkészítmény gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2120 Gyógyszerkészítmény gyártása

2442900 Gyógyszerkészítmény gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

212099 Gyógyszerkészítmény gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2442900 Gyógyszerkészítmény gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

3250 Orvosi eszköz gyártása

2442900 Gyógyszerkészítmény gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

325099 Orvosi, sebészeti, ortopédiai eszköz, 
készülék gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2451900 Tisztítószer gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2041 Tisztítószer gyártása

2451900 Tisztítószer gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

204199 Tisztítószer gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2452900 Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2042 Testápolási cikk gyártása
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2452900 Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

204299 Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2461900 Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2051 Robbanóanyag gyártása

2461900 Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

205199 Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2462900 Ragasztógyártással kapcsolatos 
szolgáltatás

2052 Ragasztószergyártás

2462900 Ragasztógyártással kapcsolatos 
szolgáltatás

205299 Ragasztó gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2463900 Illóolajgyártással kapcsolatos szolgáltatás 2053 Illóolajgyártás

2463900 Illóolajgyártással kapcsolatos szolgáltatás 205399 Illóolaj gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2464900 Fényképészeti vegyi anyag gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2059 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

2464900 Fényképészeti vegyi anyag gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

205999 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2465900 Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

2680 Mágneses, optikai információhordozó 
gyártása

2465900 Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

268099 Mágneses és optikai információhordozó 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2466900 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

2059 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

2466900 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

205999 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2466900 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

2466900 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

261199 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2470900 Vegyi szál gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2060 Vegyi szál gyártása

2470900 Vegyi szál gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

206099 Vegyi szál gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2511900 Gumiabroncs, gumitömlő gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

2511900 Gumiabroncs, gumitömlő gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

221199 Gumiabroncs, gumitömlő gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában; gumiabroncs újrafutózása, 
felújítása

2512900 Gumiabroncs újrafutózásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

2512900 Gumiabroncs újrafutózásával kapcsolatos 
szolgáltatás

221199 Gumiabroncs, gumitömlő gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában; gumiabroncs újrafutózása, 
felújítása

2513920 Egyéb gumitermék javítása, karbantartása 
(kivéve: gumiabroncs)

331910 Egyéb eszköz és felszerelés javítása, 
karbantartása

2513990 Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

2219 Egyéb gumitermék gyártása
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2513990 Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

221999 Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2513990 Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

3250 Orvosi eszköz gyártása

2513990 Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

325099 Orvosi, sebészeti, ortopédiai eszköz, 
készülék gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2513990 Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

2513990 Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

329999 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari termék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2521910 Műanyag cső, tömlő, szerelvény 
felszerelése, helyszíni szerelése, beleértve 
az ipari üzem műanyag csővezeték-
rendszerének üzembe helyezését is

332070 M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése

2521920 Műanyag cső, tömlő, szerelvény javítása, 
karbantartása, beleértve az ipari üzem 
műanyag csővezeték- rendszerének 
javítását, karbantartását is

331910 Egyéb eszköz és felszerelés javítása, 
karbantartása

2521990 Műanyag fólia, cső, szerelvény gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil 
gyártása

2521990 Műanyag fólia, cső, szerelvény gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

222199 Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2522900 Műanyag csomagolóeszköz gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

2522900 Műanyag csomagolóeszköz gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

222299 Műanyag csomagolóeszköz gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2523910 Saját gyártású műanyag építőanyag 
beépítése, előre gyártott műanyag épület 
összeszerelése

410030 Lakóépület építése (új építés, bővítés, 
átépítés, felújítás)

2523910 Saját gyártású műanyag építőanyag 
beépítése, előre gyártott műanyag épület 
összeszerelése

410040 Nem lakóépület építése (új építés, bővítés, 
átépítés, felújítás)

2523910 Saját gyártású műanyag építőanyag 
beépítése, előre gyártott műanyag épület 
összeszerelése

433210 Épületasztalos-szerkezet szerelése

2523990 Műanyag építőanyag gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

222399 Műanyag építőanyag gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2523990 Műanyag építőanyag gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2733 Szerelvény gyártása

2523990 Műanyag építőanyag gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

273399 Áramköri szerelvények gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2524830 Műanyag részegységek gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2229 Egyéb műanyag termék gyártása

2524830 Műanyag részegységek gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

222991 Egyéb műanyag termék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatások

2524890 Egyéb műanyag termék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2229 Egyéb műanyag termék gyártása
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2524890 Egyéb műanyag termék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

222999 Egyéb műanyag termék gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2524890 Egyéb műanyag termék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2733 Szerelvény gyártása

2524890 Egyéb műanyag termék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

273399 Áramköri szerelvények gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2524890 Egyéb műanyag termék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

2524890 Egyéb műanyag termék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

329999 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari termék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2524890 Egyéb műanyag termék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

331910 Egyéb eszköz és felszerelés javítása, 
karbantartása

2611900 Síküveggyártással kapcsolatos szolgáltatás 2311 Síküveggyártás

2611900 Síküveggyártással kapcsolatos szolgáltatás 231199 Síküveg gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2612930 Síküveg termékek befejező szolgáltatásai 2312 Síküveg továbbfeldolgozása

2612930 Síküveg termékek befejező szolgáltatásai 231299 Továbbfeldolgozott síküveg gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2612990 Síküveg továbbfeldolgozásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

2312 Síküveg továbbfeldolgozása

2612990 Síküveg továbbfeldolgozásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

231299 Továbbfeldolgozott síküveg gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2613910 Háztartási üvegtermék befejező 
szolgáltatásai

231391 Háztartási üvegtermék-gyártás befejező 
műveletei

2613910 Háztartási üvegtermék befejező 
szolgáltatásai

231399 Öblösüveg gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2613920 Üveg csomagolóeszközök befejező 
szolgáltatásai

231392 Üveg csomagolóeszközök gyártásának 
befejező műveletei

2613920 Üveg csomagolóeszközök befejező 
szolgáltatásai

231399 Öblösüveg gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2613990 Öblösüveggyártással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2313 Öblösüveggyártás

2613990 Öblösüveggyártással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

231399 Öblösüveg gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2614900 Üvegszálgyártással kapcsolatos 
szolgáltatás

2314 Üvegszálgyártás

2614900 Üvegszálgyártással kapcsolatos 
szolgáltatás

231499 Üvegszál gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2615910 Üvegcső, csővezeték, szerelvény 
felszerelése, helyszíni szerelése, beleértve 
az ipari üzem üveg 
csővezetékrendszerének üzembe 
helyezését is

332070 M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése

2615920 Üvegcső, csővezeték javítása, 
karbantartása, beleértve az ipari üzem üveg 
csővezetékrendszerének javítását, 
karbantartását is

331910 Egyéb eszköz és felszerelés javítása, 
karbantartása

2615930 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásának 
befejező szolgáltatása

231991 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásának 
befejező szolgáltatása
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2615990 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

2615990 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

231999 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2621900 Háztartási kerámia gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2341 Háztartási kerámia gyártása

2621900 Háztartási kerámia gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

234199 Háztartási kerámiatermék gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2622900 Egészségügyi kerámia gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2342 Egészségügyi kerámia gyártása

2622900 Egészségügyi kerámia gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

234299 Egészségügyi kerámia-felszerelések 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2623910 Kerámiaszigetelők, szigetelő alkatrészek  
felszerelése

332050 Villamos berendezés üzembe helyezése

2623990 Kerámiaszigetelő gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

2343 Kerámia szigetelő gyártása

2623990 Kerámiaszigetelő gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

234399 Kerámiából készült elektromos szigetelők 
és szigetelőszerelvények gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2624900 Műszaki kerámia gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2344 Műszaki kerámia gyártása

2624900 Műszaki kerámia gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

234499 Műszaki kerámiatermékek gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2625900 Egyéb kerámiatermék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2349 Egyéb kerámiatermék gyártása

2625900 Egyéb kerámiatermék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

234999 Egyéb kerámiatermékek gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2626900 Tűzálló kerámiatermék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2320 Tűzálló termék gyártása

2626900 Tűzálló kerámiatermék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

232099 Tűzálló termékek gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2630900 Kerámiacsempe, -lap gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása

2630900 Kerámiacsempe, -lap gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

233199 Kerámiacsempe és -lap gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2640910 Kerámiacső, csővezeték, csatornázási 
termék és szerelvény felszerelése, helyszíni 
szerelése, beleértve az ipari üzem kerámia 
csővezetékrendszerének üz

332070 M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése

2640920 Kerámiacső, csővezeték, csatornázási 
termék és szerelvény javítása, 
karbantartása,  beleértve az ipari üzem 
kerámia csővezetékrendszerének javítását,

331910 Egyéb eszköz és felszerelés javítása, 
karbantartása

2640990 Égetett agyag építőanyag gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2332 Égetett agyag építőanyag gyártása
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2640990 Égetett agyag építőanyag gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

233299 Égetett agyag építőanyag gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2651900 Cementgyártással kapcsolatos szolgáltatás 2351 Cementgyártás

2651900 Cementgyártással kapcsolatos szolgáltatás 235199 Cement gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2652900 Mészgyártással kapcsolatos szolgáltatás 2352 Mész-, gipszgyártás

2652900 Mészgyártással kapcsolatos szolgáltatás 235299 Mész- és gipsz gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2653900 Gipszgyártással kapcsolatos szolgáltatás 2352 Mész-, gipszgyártás

2653900 Gipszgyártással kapcsolatos szolgáltatás 235299 Mész- és gipsz gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2661900 Építési betontermék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2361 Építési betontermék gyártása

2661900 Építési betontermék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

236199 Építési betontermékek gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2662900 Építési gipsztermék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2362 Építési gipsztermék gyártása

2662900 Építési gipsztermék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

236299 Építési gipsztermékek gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2663900 Előre kevert beton gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2363 Előre kevert beton gyártása

2663900 Előre kevert beton gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

236399 Előre kevert beton gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2664900 Habarcsgyártással kapcsolatos szolgáltatás 2364 Habarcsgyártás

2664900 Habarcsgyártással kapcsolatos szolgáltatás 236499 Habarcs gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2665900 Szálerősítésű cement gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2365 Szálerősítésű cement gyártása

2665900 Szálerősítésű cement gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

236599 Szálerősítésű cement termékek gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2666900 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék 
gyártása

2666900 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

236999 Egyéb beton-, gipsz- és cementtermék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2670130 Kőmegmunkáló szolgáltatás (emlékmű, 
sírkő)

237099 Méretre vágott, megformázott és 
megmunkált kő gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2670900 Építőkő, díszítőkő megmunkálásával 
kapcsolatos szolgáltatás (kivéve: emlékmű-
, sírkőmegmunkálás)

2370 Kőmegmunkálás

2670900 Építőkő, díszítőkő megmunkálásával 
kapcsolatos szolgáltatás (kivéve: emlékmű-
, sírkőmegmunkálás)

237099 Méretre vágott, megformázott és 
megmunkált kő gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2681910 Malomkő, köszörűkő és  hasonlók  üzembe 
helyezése

332070 M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése
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2681920 Malomkő, köszörűkő és hasonlók javítása, 
karbantartása

331910 Egyéb eszköz és felszerelés javítása, 
karbantartása

2681990 Csiszolótermék gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

2391 Csiszolótermék gyártása

2681990 Csiszolótermék gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

239199 Csiszolótermékek gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2682900 Máshova nem sorolt egyéb nemfém 
ásványi termék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2399 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék 
gyártása

2682900 Máshova nem sorolt egyéb nemfém 
ásványi termék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

239999 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termékek 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2719900 Vas, acél, vasötvözet-alapanyag 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

2410 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

2719900 Vas, acél, vasötvözet-alapanyag 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

241099 Vas, acél alapanyag és vasötvözet 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2721900 Öntöttvas cső gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2451 Vasöntés

2721900 Öntöttvas cső gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

245199 Vasöntéssel kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2722900 Acélcsőgyártással kapcsolatos szolgáltatás 2420 Acélcsőgyártás

2722900 Acélcsőgyártással kapcsolatos szolgáltatás 242099 Cső, üreges szelvény, csőszerelvény 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2731900 Hidegen húzott vas-, acéltermék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása

2731900 Hidegen húzott vas-, acéltermék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

243199 Hidegen húzott rúd gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2732900 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag 
gyártása

2732900 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

243299 Hidegen hengerelt keskeny szalag 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2733900 Hidegen alakított acélidom gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása

2733900 Hidegen alakított acélidom gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

243399 Hidegen alakított, hajlított acéltermék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2734900 Acélhuzalgyártással kapcsolatos 
szolgáltatás

2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása

2734900 Acélhuzalgyártással kapcsolatos 
szolgáltatás

243499 Hidegen húzott huzal gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2741900 Nemesfémgyártással kapcsolatos 
szolgáltatás

2441 Nemesfémgyártás

2741900 Nemesfémgyártással kapcsolatos 
szolgáltatás

244199 Nemesfém gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2742900 Alumíniumgyártással kapcsolatos 
szolgáltatás

2442 Alumíniumgyártás

2742900 Alumíniumgyártással kapcsolatos 
szolgáltatás

244299 Alumínium gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában
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2743900 Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2443 Ólom, cink, ón gyártása

2743900 Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

244399 Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2743900 Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék 
gyártása

2743900 Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

259999 M.n.s. fémfeldolgozási termék gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2744900 Réz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 2444 Rézgyártás

2744900 Réz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 244499 Réz gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2745900 Egyéb nem vas fém gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2445 Egyéb nem vas fém gyártása

2745900 Egyéb nem vas fém gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

244599 Egyéb nem vas fém gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2751900 Vasöntéssel kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

245111 Temperöntvény-előállítás

2751900 Vasöntéssel kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

245112 Gömbgrafitos vasöntvény előállítása

2751900 Vasöntéssel kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

245113 Lemezgrafitos (szürke) vasöntvény 
előállítása

2752900 Acélöntéssel kapcsolatos szolgáltatás 245210 Acélöntés
2753900 Könnyűfémöntéssel kapcsolatos 

szolgáltatás
245310 Könnyűfémöntés

2754900 Egyéb nem vas fém öntésével kapcsolatos 
szolgáltatás

245410 Egyéb nem vas fémek öntése

2811910 Saját gyártású fémszerkezet helyszíni 
technológiai szerelése

332012 Egyéb fémfeldolgozási termékek (kivéve: a 
gépek, gépi berendezések) üzembe 
helyezése

2811910 Saját gyártású fémszerkezet helyszíni 
technológiai szerelése

439950 Építmény acélszerkezetének felállítása

2811920 Fémszerkezet javítása, karbantartása 331111 Fémszerkezet javítása, karbantartása
2811990 Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos 

egyéb szolgáltatás
2511 Fémszerkezet gyártása

2811990 Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

251199 Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2812910 Saját gyártású fém nyílászáró szerkezet 
beépítése

433210 Épületasztalos-szerkezet szerelése

2812990 Fém épületelem gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

2512 Fém épületelem gyártása

2812990 Fém épületelem gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

251299 Fém épületelem gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2812990 Fém épületelem gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

331111 Fémszerkezet javítása, karbantartása

2821910 Fémtartály helyszíni technológiai szerelése 
(nem épület fűtéséhez használt)

332012 Egyéb fémfeldolgozási termékek (kivéve: a 
gépek, gépi berendezések) üzembe 
helyezése

2821920 Fémtartály javítása, karbantartása (nem 
épület fűtéséhez használt)

331112 Fémtartály, tároló medence, fém 
szállítótartály javítása, karbantartása

2821990 Fémtartály gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2529 Fémtartály gyártása

2821990 Fémtartály gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

252999 Fémtartály gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában
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2822910 Fűtési kazán üzembe helyezése 332012 Egyéb fémfeldolgozási termékek (kivéve: a 
gépek, gépi berendezések) üzembe 
helyezése

2822920 Fűtési kazán javítása, karbantartása 331112 Fémtartály, tároló medence, fém 
szállítótartály javítása, karbantartása

2822920 Fűtési kazán javítása, karbantartása 331119 Egyéb fémfeldolgozási termék javítása, 
karbantartása

2822990 Fűtési kazán, radiátor gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

2822990 Fűtési kazán, radiátor gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

252199 Központi fűtés radiátora, kazánja 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2830910 Gőzkazán (kivéve: fűtési kazán) üzembe 
helyezése, beleértve az ipari üzemek fém 
csővezetékrendszerének üzembe 
helyezését is

332011 Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési 
melegvíztermelő kazán) üzembe helyezése, 
beleértve az ipari üzemek fém csővezeték-
rendszerének üzembe helyezését is

2830920 Gőzkazán (kivéve: fűtési kazán) javítása, 
karbantartása, beleértve az ipari üzemek 
fém csővezetékrendszerének javítását, 
karbantartását is

331113 Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési 
melegvíz-termelő kazán) javítása, 
karbantartása

2830990 Gőzkazán gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2530 Gőzkazán gyártása

2830990 Gőzkazán gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

253099 Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési 
melegvíztermelő kazán) gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2840910 Fémkovácsolási szolgáltatás 255011 Fémkovácsolás
2840920 Fémsajtolási, -préselési szolgáltatás, rajz 

szerint
255012 Fémsajtolás

2840930 Egyéb fémalakítási szolgáltatás 255013 Egyéb fémalakítás
2840940 Porkohászat 255020 Porkohászat
2851113 Fémbevonat-készítés fémolvadékba 

merítéssel
256111 Fém bevonása fémmel

2851115 Fémbevonat-készítés termikus szórással 256111 Fém bevonása fémmel
2851117 Cinkbevonat-készítés elektrolízissel vagy 

vegyi kezeléssel (galvanizálás)
256111 Fém bevonása fémmel

2851119 Nikkel-, réz-, króm-, egyéb fémbevonat-
készítés elektrolízissel vagy vegyi 
kezeléssel

256111 Fém bevonása fémmel

2851123 Műanyagbevonat-készítés 256112 Fém bevonása nem fémmel
2851125 Egyéb felületi bevonat készítése (pl. 

foszfátozás, zománcozás stb.)
256112 Fém bevonása nem fémmel

2851210 Fém hőkezelése (fémes bevonáson kívül) 256121 Fém hőkezelése (kivéve: a bevonás 
fémmel)

2851223 Festő, lakkozó, fényező és hasonló 
kikészítés

256122 Egyéb fémfelületet kezelés

2851225 Felületkikészítés anódos oxidálással 
(eloxálással)

256122 Egyéb fémfelületet kezelés

2851227 Felületkezelés vákuumgőzölő és -porlasztó 
(CVD/PVD) eljárással

256122 Egyéb fémfelületet kezelés

2851229 Fém egyéb felületi kikészítése 256122 Egyéb fémfelületet kezelés
2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 

szolgáltatás
256210 Fémalkatrész esztergálása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

256220 Egyéb fémmegmunkálás
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2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331111 Fémszerkezet javítása, karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331112 Fémtartály, tároló medence, fém 
szállítótartály javítása, karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331113 Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési 
melegvíz-termelő kazán) javítása, 
karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331114 Fegyver és lőszer javítása, karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331119 Egyéb fémfeldolgozási termék javítása, 
karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331211 Motor, turbina (kivéve: a légi-, közútijármű- 
és motorkerékpár-motor) javítása, 
karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331212 Hidraulikus berendezés, egyéb szivattyú, 
kompresszor, csap, szelep javítása, 
karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331213 Csapágy, fogaskerék, erőátviteli elem 
javítása, karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331214 Kemence, kemenceégő javítása, 
karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331215 Emelő- és anyagmozgató gép javítása, 
karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331216 Irodagép (kivéve: a számítógép és 
perifériái) javítása, karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331217 Gépi meghajtású kéziszerszám javítása, 
karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331218 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó 
berendezés javítása, karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331219 Egyéb m.n.s. általános rendeltetésű gép 
javítása, karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331221 Mezőgazdasági, erdészeti gép javítása, 
karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331222 Fémmegmunkáló berendezés, 
szerszámgép javítása, karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331223 Kohászati gép javítása, karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331224 Bányászati, kőfejtő- és építőipari gép 
javítása, karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331225 Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari 
gép javítása, karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331226 Textil-, ruházati, bőripari gép javítása, 
karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331227 Papír-, kartongyártó gép javítása, 
karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331228 Műanyag- és gumiipari gép javítása, 
karbantartása

2852900 Fémmegmunkálással kapcsolatos 
szolgáltatás

331229 Egyéb speciális rendeltetésű gép javítása, 
karbantartása

2861900 Evőeszköz, késáru gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2571 Evőeszköz gyártása

2861900 Evőeszköz, késáru gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

257199 Evőeszköz gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2861900 Evőeszköz, késáru gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

331119 Egyéb fémfeldolgozási termék javítása, 
karbantartása
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2862920 Szerszám javítása, karbantartása 331119 Egyéb fémfeldolgozási termék javítása, 
karbantartása

2862920 Szerszám javítása, karbantartása 331222 Fémmegmunkáló berendezés, 
szerszámgép javítása, karbantartása

2862990 Szerszámgyártással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2573 Szerszámgyártás

2862990 Szerszámgyártással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

257399 Szerszám gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2863910 Zár, összetett zárszerkezet felszerelése, 
üzembehelyezése

332012 Egyéb fémfeldolgozási termékek (kivéve: a 
gépek, gépi berendezések) üzembe 
helyezése

2863920 Zár, összetett zárszerkezet javítása, 
karbantartása

331119 Egyéb fémfeldolgozási termék javítása, 
karbantartása

2863990 Lakat-, zárgyártással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2572 Lakat-, zárgyártás

2863990 Lakat-, zárgyártással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

257299 Lakat, zár gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2871910 Vas, acél tárolóeszköz üzembe helyezése 
(űrtartalma nem haladja meg a 300 litert)

332012 Egyéb fémfeldolgozási termékek (kivéve: a 
gépek, gépi berendezések) üzembe 
helyezése

2871920 Vas, acél tárolóeszköz javítása, 
karbantartása (űrtartalma nem haladja meg 
a 300 litert)

331119 Egyéb fémfeldolgozási termék javítása, 
karbantartása

2871990 Vas, acél tárolóeszköz gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2591 Acél tárolóeszköz gyártása

2871990 Vas, acél tárolóeszköz gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

259199 Acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2872900 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2592 Könnyű fémcsomagolóeszköz gyártása

2872900 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

259299 Könnyű fémcsomagolóeszköz gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2872900 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

292099 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi, félpótkocsi 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2873900 Huzaltermék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

259299 Könnyű fémcsomagolóeszköz gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2873900 Huzaltermék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2593 Huzaltermék gyártása

2873900 Huzaltermék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

259399 Huzaltermék, lánc, rugó gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2874900 Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2594 Kötőelem, csavar gyártása

2874900 Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

259499 Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2874900 Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

331119 Egyéb fémfeldolgozási termék javítása, 
karbantartása

2875910 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási 
termék felszerelése, üzembe helyezése

332012 Egyéb fémfeldolgozási termékek (kivéve: a 
gépek, gépi berendezések) üzembe 
helyezése
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2875920 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási 
termék javítása, karbantartása

331119 Egyéb fémfeldolgozási termék javítása, 
karbantartása

2875990 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási 
termék gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék 
gyártása

2875990 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási 
termék gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

259999 M.n.s. fémfeldolgozási termék gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2911910 Motor, turbina üzembe helyezése (kivéve: a 
légi-, közútijármű-motor)

332029 Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép 
üzembe helyezése

2911920 Motor, turbina javítása, karbantartása 
(kivéve: a légi-, közútijármű-motor

331211 Motor, turbina (kivéve: a légi-, közútijármű- 
és motorkerékpár-motor) javítása, 
karbantartása

2911990 Motor, turbina gyártásával (kivéve: légi-, 
közútijármű-motor) kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, 
közútijármű-motor)

2911990 Motor, turbina gyártásával (kivéve: légi-, 
közútijármű-motor) kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

281199 Motor, turbina (kivéve: a légi-, közútijármű-
motor) gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2912910 Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése 332029 Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép 
üzembe helyezése

2912920 Szivattyú, kompresszor javítása, 
karbantartása

331212 Hidraulikus berendezés, egyéb szivattyú, 
kompresszor, csap, szelep javítása, 
karbantartása

2912990 Szivattyú, kompresszor gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés 
gyártása

2912990 Szivattyú, kompresszor gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

281299 Hidraulikus, pneumatikus berendezés 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2912990 Szivattyú, kompresszor gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

2912990 Szivattyú, kompresszor gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

281399 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2913910 Csap, szelep és hasonló szerelvény 
felszerelése

332029 Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép 
üzembe helyezése

2913920 Csap, szelep és hasonló szerelvény 
javítása, karbantartása

331212 Hidraulikus berendezés, egyéb szivattyú, 
kompresszor, csap, szelep javítása, 
karbantartása

2913920 Csap, szelep és hasonló szerelvény 
javítása, karbantartása

331224 Bányászati, kőfejtő- és építőipari gép 
javítása, karbantartása

2913990 Csap, szelep gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés 
gyártása

2913990 Csap, szelep gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

281299 Hidraulikus, pneumatikus berendezés 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2913990 Csap, szelep gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

2814 Csap, szelep gyártása

2913990 Csap, szelep gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

281499 Csap, szelep gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2914910 Csapágy, erőátviteli elem beszerelése 331213 Csapágy, fogaskerék, erőátviteli elem 
javítása, karbantartása

2914920 Csapágy, erőátviteli elem javítása, 
karbantartása

332029 Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép 
üzembe helyezése

28



SZJ'03-TESZOR'08 fordítókulcs

SZJ'03 kód SZJ'03megnevezés TESZOR'08 kód TESZOR'08 megnevezés

2914990 Csapágy, erőátviteli elem gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

2914990 Csapágy, erőátviteli elem gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

281599 Csapágy, fogaskerekes hajtómű, erőátviteli 
készülék és elemei gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2921910 Kemence üzembe helyezése 332029 Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép 
üzembe helyezése

2921920 Kemence javítása, karbantartása 331214 Kemence, kemenceégő javítása, 
karbantartása

2921990 Kemence gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása

2921990 Kemence gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

282199 Kemence, kemenceégő gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2922910 Emelő-, anyagmozgató gép üzembe 
helyezése

332029 Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép 
üzembe helyezése

2922920 Emelő-, anyagmozgató gép javítása, 
karbantartása

331215 Emelő- és anyagmozgató gép javítása, 
karbantartása

2922990 Emelő-, anyagmozgató gép gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

2922990 Emelő-, anyagmozgató gép gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

282299 Emelő, anyagmozgató berendezés 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2922990 Emelő-, anyagmozgató gép gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

432919 M.n.s. egyéb épületgépészeti szerelés

2923910 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó 
üzembe helyezése

332029 Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép 
üzembe helyezése

2923920 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó 
javítása, karbantartása

331218 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó 
berendezés javítása, karbantartása

2923990 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó 
gyártása

2923990 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

282599 Nem háztartási hűtő-, légállapot-szabályozó 
berendezés gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2924910 Máshova nem sorolt egyéb általános gép 
üzembe helyezése

332029 Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép 
üzembe helyezése

2924920 Máshova nem sorolt egyéb általános gép 
javítása, karbantartása

331219 Egyéb m.n.s. általános rendeltetésű gép 
javítása, karbantartása

2924990 Máshova nem sorolt egyéb általános gép 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép 
gyártása

2924990 Máshova nem sorolt egyéb általános gép 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

282999 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2924990 Máshova nem sorolt egyéb általános gép 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

3250 Orvosi eszköz gyártása

2924990 Máshova nem sorolt egyéb általános gép 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

325099 Orvosi, sebészeti, ortopédiai eszköz, 
készülék gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2931920 Mezőgazdasági traktor javítása, 
karbantartása

331221 Mezőgazdasági, erdészeti gép javítása, 
karbantartása
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2931920 Mezőgazdasági traktor javítása, 
karbantartása

952210 Háztartási gép és kerti eszköz javítása

2931990 Mezőgazdasági traktor gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

2931990 Mezőgazdasági traktor gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

283099 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2931990 Mezőgazdasági traktor gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

332031 Ipari gép és mezőgazdasági berendezés 
üzembe helyezése

2932910 Egyéb mezőgazdasági gép üzembe 
helyezése

332031 Ipari gép és mezőgazdasági berendezés 
üzembe helyezése

2932920 Egyéb mezőgazdasági gép javítása, 
karbantartása

331221 Mezőgazdasági, erdészeti gép javítása, 
karbantartása

2932920 Egyéb mezőgazdasági gép javítása, 
karbantartása

331224 Bányászati, kőfejtő- és építőipari gép 
javítása, karbantartása

2932990 Egyéb mezőgazdasági gép gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

283099 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2941900 Gépi meghajtású hordozható kézi 
szerszámgép gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2824 Gépi meghajtású hordozható kézi 
szerszámgép gyártása

2941900 Gépi meghajtású hordozható kézi 
szerszámgép gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

282499 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszám 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2941900 Gépi meghajtású hordozható kézi 
szerszámgép gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

331217 Gépi meghajtású kéziszerszám javítása, 
karbantartása

2941900 Gépi meghajtású hordozható kézi 
szerszámgép gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

332029 Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép 
üzembe helyezése

2942910 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép 
üzembe helyezése

332032 Fémmegmunkáló gép üzembe helyezése

2942920 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép 
javítása, karbantartása

331222 Fémmegmunkáló berendezés, 
szerszámgép javítása, karbantartása

2942990 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép 
gyártásával kapcsolatos  egyéb szolgáltatás

2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

2942990 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép 
gyártásával kapcsolatos  egyéb szolgáltatás

284199 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2943910 Egyéb, máshova nem sorolt szerszámgép 
üzembe helyezése

332029 Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép 
üzembe helyezése

2943910 Egyéb, máshova nem sorolt szerszámgép 
üzembe helyezése

332032 Fémmegmunkáló gép üzembe helyezése

2943920 Egyéb, máshova nem sorolt szerszámgép 
javítása, karbantartása

331219 Egyéb m.n.s. általános rendeltetésű gép 
javítása, karbantartása

2943920 Egyéb, máshova nem sorolt szerszámgép 
javítása, karbantartása

331222 Fémmegmunkáló berendezés, 
szerszámgép javítása, karbantartása

2943920 Egyéb, máshova nem sorolt szerszámgép 
javítása, karbantartása

331229 Egyéb speciális rendeltetésű gép javítása, 
karbantartása

2943990 Egyéb, máshova nem sorolt szerszámgép 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2849 Egyéb szerszámgép gyártása

2943990 Egyéb, máshova nem sorolt szerszámgép 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

284999 Egyéb szerszámgép gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában
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2951910 Kohászati gép üzembe helyezése 332033 Kohászati gép, berendezés üzembe 
helyezése

2951920 Kohászati gép javítása, karbantartása 331223 Kohászati gép javítása, karbantartása
2951990 Kohászati gép gyártásával kapcsolatos 

egyéb szolgáltatás
2891 Kohászati gép gyártása

2951990 Kohászati gép gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

289199 Kohászati berendezés gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2952910 Bányászati, építőipari gép üzembe 
helyezése

332034 Bányászati gép, berendezés üzembe 
helyezése

2952920 Bányászati, építőipari gép javítása, 
karbantartása

331224 Bányászati, kőfejtő- és építőipari gép 
javítása, karbantartása

2952990 Bányászati, építőipari gép gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép 
gyártása

2952990 Bányászati, építőipari gép gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

289299 Bányászati, építőipari berendezés 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

2953910 Élelmiszer-, dohányipari gép üzembe 
helyezése

332031 Ipari gép és mezőgazdasági berendezés 
üzembe helyezése

2953910 Élelmiszer-, dohányipari gép üzembe 
helyezése

332035 Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari 
gép, berendezés üzembe helyezése

2953920 Élelmiszer-, dohányipari gép javítása, 
karbantartása

331221 Mezőgazdasági, erdészeti gép javítása, 
karbantartása

2953920 Élelmiszer-, dohányipari gép javítása, 
karbantartása

331225 Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari 
gép javítása, karbantartása

2953990 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

2953990 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

289399 Élelmiszeripari, italgyártó és dohányipari 
gép és berendezés gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2954910 Textil-, ruházati, bőripari gép üzembe 
helyezése

332036 Textil-, ruházati, bőripari gép, berendezés 
üzembe helyezése

2954920 Textil-, ruházati, bőripari gép javítása, 
karbantartása

331226 Textil-, ruházati, bőripari gép javítása, 
karbantartása

2954990 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

2954990 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

289499 Textilruházati és bőripari gép gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2955910 Papíripari gép üzembe helyezése 332037 Papír-, kartongyártó gép, berendezés 
üzembe helyezése

2955920 Papíripari gép javítása, karbantartása 331227 Papír-, kartongyártó gép javítása, 
karbantartása

2955990 Papíripari gép gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

2895 Papíripari gép gyártása

2955990 Papíripari gép gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

289599 Papír-, kartongyártó gép gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2956910 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
üzembe helyezése

332036 Textil-, ruházati, bőripari gép, berendezés 
üzembe helyezése

2956910 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
üzembe helyezése

332038 Műanyag- és gumiipari gép, berendezés 
üzembe helyezése

2956910 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
üzembe helyezése

332039 Egyéb speciális rendeltetésű gép, 
berendezés üzembe helyezése
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2956920 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
javítása, karbantartása

331119 Egyéb fémfeldolgozási termék javítása, 
karbantartása

2956920 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
javítása, karbantartása

331219 Egyéb m.n.s. általános rendeltetésű gép 
javítása, karbantartása

2956920 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
javítása, karbantartása

331226 Textil-, ruházati, bőripari gép javítása, 
karbantartása

2956920 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
javítása, karbantartása

331228 Műanyag- és gumiipari gép javítása, 
karbantartása

2956920 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
javítása, karbantartása

331229 Egyéb speciális rendeltetésű gép javítása, 
karbantartása

2956920 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
javítása, karbantartása

331319 Egyéb professzionális elektronikai 
berendezés javítása, karbantartása

2956990 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2573 Szerszámgyártás

2956990 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

257399 Szerszám gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2956990 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2751 Háztartási villamos készülék gyártása

2956990 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

275199 Háztartási villamos készülék gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2956990 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

2956990 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

289499 Textilruházati és bőripari gép gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2956990 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

2956990 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

289699 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2956990 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

2956990 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

289999 M.n.s. speciális gép gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2960910 Fegyver, fegyverrendszer üzembe 
helyezése

332012 Egyéb fémfeldolgozási termékek (kivéve: a 
gépek, gépi berendezések) üzembe 
helyezése

2960910 Fegyver, fegyverrendszer üzembe 
helyezése

332039 Egyéb speciális rendeltetésű gép, 
berendezés üzembe helyezése

2960920 Fegyver, fegyverrendszer javítása, 
karbantartása

331114 Fegyver és lőszer javítása, karbantartása

2960920 Fegyver, fegyverrendszer javítása, 
karbantartása

332039 Egyéb speciális rendeltetésű gép, 
berendezés üzembe helyezése

2960990 Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

2540 Fegyver-, lőszergyártás

2960990 Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

254099 Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában
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2960990 Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

3040 Katonai harcjármű gyártása

2960990 Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

304099 Katonai harcjármű gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2971910 Professzionális villamos készülék üzembe 
helyezése

332029 Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép 
üzembe helyezése

2971920 Professzionális villamos készülék javítása, 
karbantartása

331219 Egyéb m.n.s. általános rendeltetésű gép 
javítása, karbantartása

2971920 Professzionális villamos készülék javítása, 
karbantartása

331419 Egyéb professzionális villamos berendezés 
javítása, karbantartása

2971990 Háztartási villamos készülék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2751 Háztartási villamos készülék gyártása

2971990 Háztartási villamos készülék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

275199 Háztartási villamos készülék gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

2971990 Háztartási villamos készülék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó 
gyártása

2971990 Háztartási villamos készülék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

282599 Nem háztartási hűtő-, légállapot-szabályozó 
berendezés gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

2972900 Nem villamos háztartási készülék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása

2972900 Nem villamos háztartási készülék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

275299 Nem villamos háztartási készülék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3001910 Irodagép üzembe helyezése 332021 Irodai és könyvelőgép üzembe helyezése
3001910 Irodagép üzembe helyezése 332029 Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép 

üzembe helyezése
3001990 Irodagépgyártással kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás
282391 Irodai, könyvelőgépekkel kapcsolatos ipari 

szolgáltatások (kivéve: a számítógép és 
perifériái)

3001990 Irodagépgyártással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

282399 Irodagép (kivéve: a számítógép és 
perifériái) gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3002200 Számítógépmodulok összeszerelése 262091 Számítógéppel és perifériás egységeivel 
kapcsolatos ipari szolgáltatás

3002200 Számítógépmodulok összeszerelése 262099 Számítógép és perifériás egységeinek 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3002910 Számítógép üzembe helyezése 331319 Egyéb professzionális elektronikai 
berendezés javítása, karbantartása

3002910 Számítógép üzembe helyezése 332042 Professzionális elektronikai berendezés 
üzembe helyezése

3002910 Számítógép üzembe helyezése 620910 Számítógép, periféria telepítése
3002990 Számítógépgyártással kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás
262099 Számítógép és perifériás egységeinek 

gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3110910 Villamos motor, áramfejlesztő üzembe 
helyezése

332050 Villamos berendezés üzembe helyezése

3110920 Villamos motor, áramfejlesztő javítása, 
karbantartása

331319 Egyéb professzionális elektronikai 
berendezés javítása, karbantartása

3110920 Villamos motor, áramfejlesztő javítása, 
karbantartása

331411 Villanymotor, generátor, transzformátor, 
áramelosztó és -szabályozó berendezés 
javítása, karbantartása
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3110990 Villamos motor, áramfejlesztő gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

3110990 Villamos motor, áramfejlesztő gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

261199 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3110990 Villamos motor, áramfejlesztő gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

3110990 Villamos motor, áramfejlesztő gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

271199 Villanymotorok, áramfejlesztők, 
áramátalakítók gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3110990 Villamos motor, áramfejlesztő gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, 
közútijármű-motor)

3110990 Villamos motor, áramfejlesztő gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

281199 Motor, turbina (kivéve: a légi-, közútijármű-
motor) gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3120910 Áramelosztó, -szabályozó készülék üzembe 
helyezése

332050 Villamos berendezés üzembe helyezése

3120920 Áramelosztó, -szabályozó készülék 
javítása, karbantartása

331411 Villanymotor, generátor, transzformátor, 
áramelosztó és -szabályozó berendezés 
javítása, karbantartása

3120920 Áramelosztó, -szabályozó készülék 
javítása, karbantartása

331419 Egyéb professzionális villamos berendezés 
javítása, karbantartása

3120990 Áramelosztó, -szabályozó készülék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

3120990 Áramelosztó, -szabályozó készülék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

261199 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3120990 Áramelosztó, -szabályozó készülék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék 
gyártása

3120990 Áramelosztó, -szabályozó készülék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

271299 Áramelosztó és -szabályozó készülékek 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3120990 Áramelosztó, -szabályozó készülék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2733 Szerelvény gyártása

3120990 Áramelosztó, -szabályozó készülék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

273399 Áramköri szerelvények gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3130900 Szigetelt vezeték, kábel gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2731 Száloptikai kábel gyártása

3130900 Szigetelt vezeték, kábel gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

273199 Száloptikai kábel gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3130900 Szigetelt vezeték, kábel gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel 
gyártása

3130900 Szigetelt vezeték, kábel gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

273299 Egyéb elektronikus és villamos huzal és 
kábel gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3130900 Szigetelt vezeték, kábel gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2790 Egyéb villamos berendezés gyártása
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3130900 Szigetelt vezeték, kábel gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

279099 Egyéb villamos berendezés gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3130900 Szigetelt vezeték, kábel gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

331419 Egyéb professzionális villamos berendezés 
javítása, karbantartása

3140900 Akkumulátor, szárazelem gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása

3140900 Akkumulátor, szárazelem gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

272099 Akkumulátor, szárazelem gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3140900 Akkumulátor, szárazelem gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás

331419 Egyéb professzionális villamos berendezés 
javítása, karbantartása

3150900 Világítóeszköz gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

2740 Villamos világítóeszköz gyártása

3150900 Világítóeszköz gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

274099 Villamos világítóeszköz gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3150900 Világítóeszköz gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

331419 Egyéb professzionális villamos berendezés 
javítása, karbantartása

3161910 Motor, gépjármű, motorkerékpár villamos 
berendezéseinek beszerelése, üzembe 
helyezése

332050 Villamos berendezés üzembe helyezése

3161990 Máshova nem sorolt egyéb motor-, 
járművillamossági cikk gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2740 Villamos világítóeszköz gyártása

3161990 Máshova nem sorolt egyéb motor-, 
járművillamossági cikk gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

274099 Villamos világítóeszköz gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3161990 Máshova nem sorolt egyéb motor-, 
járművillamossági cikk gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek 
gyártása

3161990 Máshova nem sorolt egyéb motor-, 
járművillamossági cikk gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

293199 Járművillamossági, -elektronikai készülék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3161990 Máshova nem sorolt egyéb motor-, 
járművillamossági cikk gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

331419 Egyéb professzionális villamos berendezés 
javítása, karbantartása

3162910 Máshova nem sorolt egyéb villamos 
készülék üzembe helyezése

332041 Professzionális orvosi berendezés, 
precíziós és optikai műszer üzembe 
helyezése

3162910 Máshova nem sorolt egyéb villamos 
készülék üzembe helyezése

332050 Villamos berendezés üzembe helyezése

3162920 Máshova nem sorolt egyéb villamos 
készülék javítása, karbantartása

331119 Egyéb fémfeldolgozási termék javítása, 
karbantartása

3162920 Máshova nem sorolt egyéb villamos 
készülék javítása, karbantartása

331311 Mérő-, vizsgáló- és navigációs készülék 
javítása, karbantartása

3162920 Máshova nem sorolt egyéb villamos 
készülék javítása, karbantartása

331319 Egyéb professzionális elektronikai 
berendezés javítása, karbantartása

3162920 Máshova nem sorolt egyéb villamos 
készülék javítása, karbantartása

331419 Egyéb professzionális villamos berendezés 
javítása, karbantartása

3162920 Máshova nem sorolt egyéb villamos 
készülék javítása, karbantartása

331711 Vontató és vontatott vasúti jármű javítása, 
karbantartása

3162990 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2344 Műszaki kerámia gyártása
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3162990 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

234499 Műszaki kerámiatermékek gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3162990 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék 
gyártása

3162990 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

259999 M.n.s. fémfeldolgozási termék gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3162990 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása

3162990 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

263099 Híradás-technikai berendezések 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3162990 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2651 Mérőműszergyártás

3162990 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

265199 Mérő-, vizsgáló- és navigációs berendezés 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3162990 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2790 Egyéb villamos berendezés gyártása

3162990 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

279099 Egyéb villamos berendezés gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3162990 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2849 Egyéb szerszámgép gyártása

3162990 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

284999 Egyéb szerszámgép gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3162990 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

3162990 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

289999 M.n.s. speciális gép gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3162990 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek 
gyártása

3162990 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

293199 Járművillamossági, -elektronikai készülék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3210910 Nyomtatott áramkörök előállításával 
kapcsolatos szolgáltatás

261199 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3210910 Nyomtatott áramkörök előállításával 
kapcsolatos szolgáltatás

261291 Nyomtatott áramkör előállítása

3210910 Nyomtatott áramkörök előállításával 
kapcsolatos szolgáltatás

261299 Nyomtatott áramköri kártya gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3210920 Elektromos integrált áramkörök 
előállításával kapcsolatos szolgáltatás

261191 Elektronikus integrált áramkör gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás
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3210920 Elektromos integrált áramkörök 
előállításával kapcsolatos szolgáltatás

261199 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3210920 Elektromos integrált áramkörök 
előállításával kapcsolatos szolgáltatás

261299 Nyomtatott áramköri kártya gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3210990 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

3210990 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

261199 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3210990 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása

3210990 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

261299 Nyomtatott áramköri kártya gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3210990 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

3210990 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

266091 Orvosi eszközzel kapcsolatos ipari 
szolgáltatás

3210990 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

266099 Sugárzásos, orvoselektronikai és 
elektroterápiás berendezés gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3210990 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2790 Egyéb villamos berendezés gyártása

3210990 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

279099 Egyéb villamos berendezés gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3210990 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

331319 Egyéb professzionális elektronikai 
berendezés javítása, karbantartása

3210990 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

331419 Egyéb professzionális villamos berendezés 
javítása, karbantartása

3220910 Ipari híradás-technikai termék üzembe 
helyezése

332042 Professzionális elektronikai berendezés 
üzembe helyezése

3220920 Ipari híradás-technikai termék javítása, 
karbantartása

331319 Egyéb professzionális elektronikai 
berendezés javítása, karbantartása

3220920 Ipari híradás-technikai termék javítása, 
karbantartása

951210 Kommunikációs eszköz javítása

3220990 Ipari híradás-technikai termék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

3220990 Ipari híradás-technikai termék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

262099 Számítógép és perifériás egységeinek 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3220990 Ipari híradás-technikai termék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása

3220990 Ipari híradás-technikai termék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

263099 Híradás-technikai berendezések 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3230910 Professzionális rádió-, televízió-, hang- és 
videotechnikai berendezés üzembe 
helyezése

332042 Professzionális elektronikai berendezés 
üzembe helyezése
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3230920 Professzionális rádió-, televízió-, hang- és 
videotechnikai berendezés javítása, 
karbantartása

331319 Egyéb professzionális elektronikai 
berendezés javítása, karbantartása

3230920 Professzionális rádió-, televízió-, hang- és 
videotechnikai berendezés javítása, 
karbantartása

951210 Kommunikációs eszköz javítása

3230990 Híradás-technikai fogyasztási cikk 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

3230990 Híradás-technikai fogyasztási cikk 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

261199 Elektronikai alkatrész gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3230990 Híradás-technikai fogyasztási cikk 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

3230990 Híradás-technikai fogyasztási cikk 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

262099 Számítógép és perifériás egységeinek 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3230990 Híradás-technikai fogyasztási cikk 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása

3230990 Híradás-technikai fogyasztási cikk 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

263099 Híradás-technikai berendezések 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3230990 Híradás-technikai fogyasztási cikk 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

3230990 Híradás-technikai fogyasztási cikk 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

264099 Elektronikus fogyasztási cikk gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3230990 Híradás-technikai fogyasztási cikk 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2651 Mérőműszergyártás

3230990 Híradás-technikai fogyasztási cikk 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

265199 Mérő-, vizsgáló- és navigációs berendezés 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3230990 Híradás-technikai fogyasztási cikk 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2670 Optikai eszköz gyártása

3230990 Híradás-technikai fogyasztási cikk 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

267099 Optikai eszköz és fényképészeti 
berendezés gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3230990 Híradás-technikai fogyasztási cikk 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és 
perifériái)

3230990 Híradás-technikai fogyasztási cikk 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

282399 Irodagép (kivéve: a számítógép és 
perifériái) gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3310910 Orvosi, sebészeti  berendezés, készülék 
üzembe helyezése

332041 Professzionális orvosi berendezés, 
precíziós és optikai műszer üzembe 
helyezése

3310920 Orvosi, sebészeti berendezés, készülék 
javítása, karbantartása

331312 Sugárzásos, elektromos orvosi és 
gyógyászati berendezés javítása, 
karbantartása

3310990 Orvosi műszer gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
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3310990 Orvosi műszer gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

266091 Orvosi eszközzel kapcsolatos ipari 
szolgáltatás

3310990 Orvosi műszer gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

266099 Sugárzásos, orvoselektronikai és 
elektroterápiás berendezés gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3310990 Orvosi műszer gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

310091 Szék és ülőbútor kárpitozása

3310990 Orvosi műszer gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

310099 Ülőbútor, alkatrészei és bútoralkatrész 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3310990 Orvosi műszer gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

3250 Orvosi eszköz gyártása

3310990 Orvosi műszer gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

325099 Orvosi, sebészeti, ortopédiai eszköz, 
készülék gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3310990 Orvosi műszer gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

3310990 Orvosi műszer gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

329999 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari termék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3320910 Mérőműszer üzembe helyezése 332039 Egyéb speciális rendeltetésű gép, 
berendezés üzembe helyezése

3320910 Mérőműszer üzembe helyezése 332041 Professzionális orvosi berendezés, 
precíziós és optikai műszer üzembe 
helyezése

3320910 Mérőműszer üzembe helyezése 332042 Professzionális elektronikai berendezés 
üzembe helyezése

3320920 Mérőműszer javítása, karbantartása 331229 Egyéb speciális rendeltetésű gép javítása, 
karbantartása

3320920 Mérőműszer javítása, karbantartása 331311 Mérő-, vizsgáló- és navigációs készülék 
javítása, karbantartása

3320920 Mérőműszer javítása, karbantartása 331319 Egyéb professzionális elektronikai 
berendezés javítása, karbantartása

3320990 Mérőműszer gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2651 Mérőműszergyártás

3320990 Mérőműszer gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

265199 Mérő-, vizsgáló- és navigációs berendezés 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3320990 Mérőműszer gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2670 Optikai eszköz gyártása

3320990 Mérőműszer gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

267099 Optikai eszköz és fényképészeti 
berendezés gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3320990 Mérőműszer gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép 
gyártása

3320990 Mérőműszer gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

282999 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3320990 Mérőműszer gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

3320990 Mérőműszer gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

289999 M.n.s. speciális gép gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3320990 Mérőműszer gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

3250 Orvosi eszköz gyártása
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3320990 Mérőműszer gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

325099 Orvosi, sebészeti, ortopédiai eszköz, 
készülék gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3330100 Ipari folyamatirányító berendezés, 
automatizált termelőüzem tervezése, 
összeszerelése

2651 Mérőműszergyártás

3330100 Ipari folyamatirányító berendezés, 
automatizált termelőüzem tervezése, 
összeszerelése

265199 Mérő-, vizsgáló- és navigációs berendezés 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3330100 Ipari folyamatirányító berendezés, 
automatizált termelőüzem tervezése, 
összeszerelése

332060 Ipari folyamatirányító berendezés üzembe 
helyezése

3330100 Ipari folyamatirányító berendezés, 
automatizált termelőüzem tervezése, 
összeszerelése

711217 Ipari gyártással kapcsolatos mérnöki 
szolgáltatás

3330900 Ipari folyamatirányító berendezés javítása, 
karbantartása

331229 Egyéb speciális rendeltetésű gép javítása, 
karbantartása

3330900 Ipari folyamatirányító berendezés javítása, 
karbantartása

331311 Mérő-, vizsgáló- és navigációs készülék 
javítása, karbantartása

3340910 Professzionális fényképészeti, filmtechnikai  
felszerelés, optikai műszer  üzembe 
helyezése

332041 Professzionális orvosi berendezés, 
precíziós és optikai műszer üzembe 
helyezése

3340920 Professzionális fényképészeti, filmtechnikai  
felszerelés, optikai műszer javítása, 
karbantartása

331313 Professzionális optikai eszköz, 
fényképészeti berendezés javítása, 
karbantartása

3340990 Optikai, fényképészeti eszköz gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2670 Optikai eszköz gyártása

3340990 Optikai, fényképészeti eszköz gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

267099 Optikai eszköz és fényképészeti 
berendezés gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3340990 Optikai, fényképészeti eszköz gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2731 Száloptikai kábel gyártása

3340990 Optikai, fényképészeti eszköz gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

273199 Száloptikai kábel gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3340990 Optikai, fényképészeti eszköz gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

3350910 Ipari időmérő műszer, készülék üzembe 
helyezése

332041 Professzionális orvosi berendezés, 
precíziós és optikai műszer üzembe 
helyezése

3350920 Ipari időmérő műszer, készülék javítása, 
karbantartása

331311 Mérő-, vizsgáló- és navigációs készülék 
javítása, karbantartása

3350990 Óragyártással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2652 Óragyártás

3350990 Óragyártással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

265299 Óragyártással kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3350990 Óragyártással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

3212 Ékszergyártás

3410910 Részegységek beszerelése gépjárművekbe 
a gyártási folyamaton belül

291099 Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában
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3410920 Komplett funkcionális egységek 
beszerelése gépjárművekbe a gyártási 
folyamaton belül

291099 Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3410920 Komplett funkcionális egységek 
beszerelése gépjárművekbe a gyártási 
folyamaton belül

293291 Komplett járműalkatrész-garnitúra szerelő 
szolgáltatása bérmunkában

3410990 Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

2910 Közúti gépjármű gyártása

3410990 Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

3091 Motorkerékpár gyártása

3410990 Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

309199 Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3410990 Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

331224 Bányászati, kőfejtő- és építőipari gép 
javítása, karbantartása

3410990 Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

331719 M.n.s egyéb jármű javítása, karbantartása

3410990 Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

332070 M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése

3420700 Gépjárművek felújítása, összeszerelése, 
felszerelése, karosszériamunkák

292040 Gépjárművek felújítása, összeszerelése, 
felszerelése, karosszériamunkák

3420800 Lakókocsik, mobil otthonok összeszerelése 292050 Lakókocsi, mobil otthon összeszerelése

3420920 Konténerek javítása, karbantartása 331112 Fémtartály, tároló medence, fém 
szállítótartály javítása, karbantartása

3420990 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

3430910 Közútigépjármű-alkatrész, -tartozék 
(máshova nem sorolt) összeszerelése

293291 Komplett járműalkatrész-garnitúra szerelő 
szolgáltatása bérmunkában

3430910 Közútigépjármű-alkatrész, -tartozék 
(máshova nem sorolt) összeszerelése

293292 M.n.s. gépjárműalkatrész és -tartozék 
összeszerelése

3430990 Közúti gépjármű, gépjárműmotor 
alkatrészeinek gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, 
közútijármű-motor)

3430990 Közúti gépjármű, gépjárműmotor 
alkatrészeinek gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

293299 Egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3430990 Közúti gépjármű, gépjárműmotor 
alkatrészeinek gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

331211 Motor, turbina (kivéve: a légi-, közútijármű- 
és motorkerékpár-motor) javítása, 
karbantartása

3430990 Közúti gépjármű, gépjárműmotor 
alkatrészeinek gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

332029 Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép 
üzembe helyezése

3511920 Hajó, úszómű és -szerkezet  javítása, 
karbantartása

301191 Hajó, úszómű és -szerkezet átalakítása, 
felújítása,

3511920 Hajó, úszómű és -szerkezet  javítása, 
karbantartása

301199 Hajó, úszómű gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3511920 Hajó, úszómű és -szerkezet  javítása, 
karbantartása

331510 Hajó és csónak javítása, karbantartása

3511930 Hajó átépítése, átalakítása 301192 Hajó, úszómű és -szerkezet 
berendezéseinek felszerelése

3511930 Hajó átépítése, átalakítása 301199 Hajó, úszómű gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3511940 Hajó, úszómű és -szerkezet felszerelése 301192 Hajó, úszómű és -szerkezet 
berendezéseinek felszerelése
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3511990 Hajó gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

3011 Hajógyártás

3511990 Hajó gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

301199 Hajó, úszómű gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3512 Szabadidő-, sporthajó gyártása, javítása 331510 Hajó és csónak javítása, karbantartása
3512920 Szabadidő-, sporthajó javítása, 

karbantartása, rekonstrukciója, felszerelése
301299 Szabadidőhajó, sporthajó gyártásával 

kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3512920 Szabadidő-, sporthajó javítása, 
karbantartása, rekonstrukciója, felszerelése

331211 Motor, turbina (kivéve: a légi-, közútijármű- 
és motorkerékpár-motor) javítása, 
karbantartása

3512920 Szabadidő-, sporthajó javítása, 
karbantartása, rekonstrukciója, felszerelése

331212 Hidraulikus berendezés, egyéb szivattyú, 
kompresszor, csap, szelep javítása, 
karbantartása

3512920 Szabadidő-, sporthajó javítása, 
karbantartása, rekonstrukciója, felszerelése

331213 Csapágy, fogaskerék, erőátviteli elem 
javítása, karbantartása

3512920 Szabadidő-, sporthajó javítása, 
karbantartása, rekonstrukciója, felszerelése

331219 Egyéb m.n.s. általános rendeltetésű gép 
javítása, karbantartása

3512920 Szabadidő-, sporthajó javítása, 
karbantartása, rekonstrukciója, felszerelése

331229 Egyéb speciális rendeltetésű gép javítása, 
karbantartása

3512920 Szabadidő-, sporthajó javítása, 
karbantartása, rekonstrukciója, felszerelése

331510 Hajó és csónak javítása, karbantartása

3512990 Szabadidő-, sporthajó gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

301299 Szabadidőhajó, sporthajó gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3520920 Vasúti, kötöttpályás jármű javítása, 
karbantartása

331711 Vontató és vontatott vasúti jármű javítása, 
karbantartása

3520930 Vasúti, kötöttpályás jármű átalakítása, 
felszerelése

302091 Vontató és vontatott vasúti, kötöttpályás 
közúti jármű átalakítása és felszerelése 
komplettre

3520990 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

3520990 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

302099 Vontató és vontatott vasúti jármű 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3530920 Légijármű-motor javítása, karbantartása 303060 Légi jármű és motorjának nagyjavítása, 
felújítása

3530920 Légijármű-motor javítása, karbantartása 331610 Légi- és űrjármű javítása, karbantartása
3530920 Légijármű-motor javítása, karbantartása 332070 M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése
3530933 Légi jármű motorjának felújítása 303060 Légi jármű és motorjának nagyjavítása, 

felújítása
3530935 Helikopter felújítása, átalakítása 303060 Légi jármű és motorjának nagyjavítása, 

felújítása
3530937 Repülőgép, egyéb légi jármű felújítása, 

átalakítása
303060 Légi jármű és motorjának nagyjavítása, 

felújítása
3530990 Légi, űrjármű gyártásával kapcsolatos 

egyéb szolgáltatás
3030 Légi, űrjármű gyártása

3530990 Légi, űrjármű gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás

303099 Légi és űrjármű, ehhez kapcsolódó 
berendezés gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3541900 Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

3091 Motorkerékpár gyártása
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3541900 Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

309199 Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3542900 Kerékpár gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

3542900 Kerékpár gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

309299 Kerékpár és mozgássérült kerekesszék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3543920 Mozgássérültek kocsijának javítása, 
karbantartása

331719 M.n.s egyéb jármű javítása, karbantartása

3543990 Mozgássérültek kocsijának gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás

309299 Kerékpár és mozgássérült kerekesszék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3550920 Máshova nem sorolt egyéb jármű javítása, 
karbantartása

331215 Emelő- és anyagmozgató gép javítása, 
karbantartása

3550920 Máshova nem sorolt egyéb jármű javítása, 
karbantartása

331719 M.n.s egyéb jármű javítása, karbantartása

3550990 Máshova nem sorolt egyéb jármű 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

3550990 Máshova nem sorolt egyéb jármű 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

309999 M.n.s. egyéb jármű gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3550990 Máshova nem sorolt egyéb jármű 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

3109 Egyéb bútor gyártása

3550990 Máshova nem sorolt egyéb jármű 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

310999 Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3550990 Máshova nem sorolt egyéb jármű 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás

332029 Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép 
üzembe helyezése

3611200 Székek, ülőhelyek kárpitozása 310091 Szék és ülőbútor kárpitozása
3611920 Ülőbútor javítása, karbantartása 952410 Bútor, irodabútor és lakberendezési tárgy 

javítása
3611990 Ülőbútor gyártásával kapcsolatos  egyéb 

szolgáltatás
2932 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

3611990 Ülőbútor gyártásával kapcsolatos  egyéb 
szolgáltatás

3011 Hajógyártás

3611990 Ülőbútor gyártásával kapcsolatos  egyéb 
szolgáltatás

301199 Hajó, úszómű gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3611990 Ülőbútor gyártásával kapcsolatos  egyéb 
szolgáltatás

3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

3611990 Ülőbútor gyártásával kapcsolatos  egyéb 
szolgáltatás

302099 Vontató és vontatott vasúti jármű 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3611990 Ülőbútor gyártásával kapcsolatos  egyéb 
szolgáltatás

3030 Légi, űrjármű gyártása

3611990 Ülőbútor gyártásával kapcsolatos  egyéb 
szolgáltatás

303099 Légi és űrjármű, ehhez kapcsolódó 
berendezés gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3611990 Ülőbútor gyártásával kapcsolatos  egyéb 
szolgáltatás

310099 Ülőbútor, alkatrészei és bútoralkatrész 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3611990 Ülőbútor gyártásával kapcsolatos  egyéb 
szolgáltatás

952410 Bútor, irodabútor és lakberendezési tárgy 
javítása
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3612900 Irodabútor gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

310199 Irodabútor és üzletberendezés gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3612900 Irodabútor gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

331216 Irodagép (kivéve: a számítógép és 
perifériái) javítása, karbantartása

3613900 Konyhabútor gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

310299 Konyhabútor gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3614200 Új bútor gyártásának befejező 
szolgáltatásai (kivéve: az ülőbútor)

3109 Egyéb bútor gyártása

3614200 Új bútor gyártásának befejező 
szolgáltatásai (kivéve: az ülőbútor)

310991 Bútoripari befejező szolgáltatás (kivéve: a 
szék és ülőbútor kárpitozása)

3614920 Egyéb bútorok javítása, karbantartása, 
restaurálása

952410 Bútor, irodabútor és lakberendezési tárgy 
javítása

3614990 Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

310999 Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3615900 Ágybetét gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

310399 Ágybetét gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3621900 Pénzérme, érem gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

3211 Érmegyártás

3621900 Pénzérme, érem gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás

321199 Pénzérme, érem gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3622200 Drágakövek, ékszerek átalakítása 321299 Ékszer és kapcsolódó termék gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3622900 Ékszergyártással kapcsolatos szolgáltatás 3212 Ékszergyártás

3622900 Ékszergyártással kapcsolatos szolgáltatás 321299 Ékszer és kapcsolódó termék gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3630910 Hangszer üzembe helyezése 332070 M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése
3630920 Hangszer javítása, karbantartása 952913 Hangszer javítása, karbantartása
3630990 Hangszergyártással kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás
3220 Hangszergyártás

3630990 Hangszergyártással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

322099 Hangszer gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3640910 Sportfelszerelés, -berendezés üzembe 
helyezése

332070 M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése

3640920 Sportfelszerelés, -berendezés javítása, 
karbantartása

952914 Sporteszköz javítása, karbantartása

3640990 Sportszergyártással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

3230 Sportszergyártás

3640990 Sportszergyártással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

323099 Sportszer gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3650910 Automata tekepálya, vidámparki 
játékberendezés, vendéglátóhely asztali és 
egyéb társasjátékainak felszerelése, 
üzembe helyezése

332070 M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése

3650920 Automata tekepálya, vidámparki 
játékberendezés, vendéglátóhely asztali és 
egyéb társasjátékainak javítása, 
karbantartása

331910 Egyéb eszköz és felszerelés javítása, 
karbantartása

3650990 Játékgyártással kapcsolatos  egyéb 
szolgáltatás

2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

3650990 Játékgyártással kapcsolatos  egyéb 
szolgáltatás

2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
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3650990 Játékgyártással kapcsolatos  egyéb 
szolgáltatás

289999 M.n.s. speciális gép gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3650990 Játékgyártással kapcsolatos  egyéb 
szolgáltatás

3240 Játékgyártás

3650990 Játékgyártással kapcsolatos  egyéb 
szolgáltatás

324099 Játék gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3661900 Divatékszergyártással kapcsolatos 
szolgáltatás

3213 Divatékszer gyártása

3661900 Divatékszergyártással kapcsolatos 
szolgáltatás

321399 Divatékszer és kapcsolódó termék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3662900 Seprű-, kefegyártással kapcsolatos 
szolgáltatás

3291 Seprű-, kefegyártás

3662900 Seprű-, kefegyártással kapcsolatos 
szolgáltatás

329199 Seprű és kefe gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3663930 Állatkitömés 329960 Állatkitömési szolgáltatás
3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 

termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

101299 Baromfihús feldolgozásával, tartósításával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

1399 Egyéb m.n.s. textiláru gyártása

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

139999 Egyéb textiláruk gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

1512 Táskafélék, szíjazat gyártása

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

151299 Táskafélék, szíjazat gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

162999 Egyéb fatermékek; valamint parafából, 
szalmából és fonható anyagból készíthető 
termékek gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

172999 Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2051 Robbanóanyag gyártása

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

205199 Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában
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3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2219 Egyéb gumitermék gyártása

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

221999 Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos 
részműveletek végzése bérmunkában

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2223 Műanyag építőanyag gyártása

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

222399 Műanyag építőanyag gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2229 Egyéb műanyag termék gyártása

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

222999 Egyéb műanyag termék gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék 
gyártása

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

259999 M.n.s. fémfeldolgozási termék gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

309299 Kerékpár és mozgássérült kerekesszék 
gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

331119 Egyéb fémfeldolgozási termék javítása, 
karbantartása

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

331229 Egyéb speciális rendeltetésű gép javítása, 
karbantartása

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

331719 M.n.s egyéb jármű javítása, karbantartása

3663990 Máshova nem sorolt egyéb feldolgozóipari 
termékek gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás

332039 Egyéb speciális rendeltetésű gép, 
berendezés üzembe helyezése

3710200 Hajóbontás 383111 Hajók bontása
3710900 Fém hulladékból való visszanyerésével 

kapcsolatos szolgáltatás
38311 További használatra nem alkalmas 

eszközök bontása
3710900 Fém hulladékból való visszanyerésével 

kapcsolatos szolgáltatás
383112 Egyéb, további használatra nem alkalmas 

eszközök bontása (kivéve: hajók és úszó 
szerkezetek bontása)

3710900 Fém hulladékból való visszanyerésével 
kapcsolatos szolgáltatás

383211 Válogatott fémek hasznosítása

3720900 Nem fém hulladék visszanyerésével 
kapcsolatos szolgáltatás

383112 Egyéb, további használatra nem alkalmas 
eszközök bontása (kivéve: hajók és úszó 
szerkezetek bontása)
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3720900 Nem fém hulladék visszanyerésével 
kapcsolatos szolgáltatás

383212 Válogatott nem fémek hasznosítása

4011900 Villamosenergia-termeléssel kapcsolatos 
szolgáltatás

3511 Villamosenergia-termelés

4012100 Villamosenergia-szállítás 351210 Villamosenergia-szállítás
4013110 Villamosenergia-elosztás 351310 Villamosenergia-elosztás
4013120 Villamosenergia-kereskedelem 351410 Villamosenergia-kereskedelem
4021900 Gázgyártással kapcsolatos szolgáltatás 3521 Gázgyártás
4022110 Gázelosztás 352210 Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása

4022121 Vezetékes gáz kereskedelme 352310 Gáz vezetékes kereskedelme
4022122 Nem vezetékes gáz kereskedelme 467113 Egyéb folyékony és gáznemű üzem- és 

tüzelőanyag, és kapcsolódó egyéb 
termékek nem vezetékes 
nagykereskedelme

4022122 Nem vezetékes gáz kereskedelme 470085 Háztartási tüzelőolaj, palackozott gáz, szén 
és tűzifa kiskereskedelme, valamint 
közvetlen értékesítése házhozszállítással

4030900 Gőz-, melegvíz-ellátási szolgáltatás 353012 Gőz- és melegvíz-ellátás csővezetéken 
keresztül

4030900 Gőz-, melegvíz-ellátási szolgáltatás 353022 Hűtött levegő és hűtött víz szolgáltatása
4100200 Vízelosztás 360020 Vezetékes víz kezelése, elosztása
4100200 Vízelosztás 360030 Vízkereskedelem vízvezeték-hálózaton 

keresztül

4511110 Bontás 431110 Bontás
4511120 Építési terület kialakítása, megtisztítása 431211 Talaj és földterület előkészítése; fakivágás

4511210 Csatornaásás 431212 Földkitermelés, talajmozgatás
4511220 Szennyezett talajréteg eltávolítása 431212 Földkitermelés, talajmozgatás
4511230 Talajrekultiváció építési munkái 431212 Földkitermelés, talajmozgatás
4511240 Egyéb talajkitermelés, talajmozgatás 431212 Földkitermelés, talajmozgatás
4511300 Bányászati terület előkészítése 431211 Talaj és földterület előkészítése; fakivágás

4512100 Talajmintavétel, próbafúrás 431310 Talajmintavétel, próbafúrás
4521110 Egy-, kétlakásos épület építése 410030 Lakóépület építése (új építés, bővítés, 

átépítés, felújítás)
4521120 Többlakásos épület építése 410030 Lakóépület építése (új építés, bővítés, 

átépítés, felújítás)
4521130 Ipari épület, raktár építése 410040 Nem lakóépület építése (új építés, bővítés, 

átépítés, felújítás)
4521140 Kereskedelmi épület építése 410040 Nem lakóépület építése (új építés, bővítés, 

átépítés, felújítás)
4521150 Egyéb épület építése 410040 Nem lakóépület építése (új építés, bővítés, 

átépítés, felújítás)
4521210 Híd, magasvezetésű  autópálya építése 421310 Híd, alagút
4521210 Híd, magasvezetésű  autópálya építése 421320 Híd, alagút építése
4521220 Alagút, aluljáró építése 421220 Vasút, földalatti vasút építése
4521220 Alagút, aluljáró építése 421310 Híd, alagút
4521220 Alagút, aluljáró építése 421320 Híd, alagút építése
4521310 Távolsági kőolaj-, földgázszállító 

csővezeték építése
422111 Távolsági folyadékszállító csővezeték

4521310 Távolsági kőolaj-, földgázszállító 
csővezeték építése

422121 Távolsági folyadékszállító csővezetékek 
építése
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4521320 Vízszállító és egyéb távolsági csővezeték 
építése

422111 Távolsági folyadékszállító csővezeték

4521320 Vízszállító és egyéb távolsági csővezeték 
építése

422121 Távolsági folyadékszállító csővezetékek 
építése

4521330 Vasúti elektromos távvezeték építése 422211 Távolsági elektromos és távközlési vezeték

4521330 Vasúti elektromos távvezeték építése 422221 Távolsági elektromos és távközlési vezeték 
építése

4521340 Egyéb elektromos távvezeték építése föld 
felett

422211 Távolsági elektromos és távközlési vezeték

4521340 Egyéb elektromos távvezeték építése föld 
felett

422221 Távolsági elektromos és távközlési vezeték 
építése

4521350 Egyéb elektromos távvezeték építése föld 
alatt

422211 Távolsági elektromos és távközlési vezeték

4521350 Egyéb elektromos távvezeték építése föld 
alatt

422221 Távolsági elektromos és távközlési vezeték 
építése

4521360 Távközlési távvezeték építése föld felett 422211 Távolsági elektromos és távközlési vezeték

4521360 Távközlési távvezeték építése föld felett 422221 Távolsági elektromos és távközlési vezeték 
építése

4521370 Távközlési távvezeték építése föld alatt 422211 Távolsági elektromos és távközlési vezeték

4521370 Távközlési távvezeték építése föld alatt 422221 Távolsági elektromos és távközlési vezeték 
építése

4521410 Helyi víz-, szennyvízszállító csővezeték 
építése

422112 Helyi folyadékszállító csővezeték

4521410 Helyi víz-, szennyvízszállító csővezeték 
építése

422122 Helyi folyadékszállító csővezetékek építése, 
kiegészítő munkákkal együtt

4521410 Helyi víz-, szennyvízszállító csővezeték 
építése

422124 Víztermelő kút fúrása, víztisztító rendszer 
szerelési munkái

4521420 Helyi energiaszállító csővezeték építése 422112 Helyi folyadékszállító csővezeték
4521420 Helyi energiaszállító csővezeték építése 422122 Helyi folyadékszállító csővezetékek építése, 

kiegészítő munkákkal együtt
4521430 Helyi elektromos vezeték építése föld felett 422212 Helyi elektromos és távközlési vezeték

4521430 Helyi elektromos vezeték építése föld felett 422222 Helyi elektromos és távközlési vezeték 
építése

4521440 Helyi elektromos vezeték építése  föld alatt 422212 Helyi elektromos és távközlési vezeték

4521440 Helyi elektromos vezeték építése  föld alatt 422222 Helyi elektromos és távközlési vezeték 
építése

4521450 Helyi telefon-, egyéb távközlési vezeték 
építése föld felett

422212 Helyi elektromos és távközlési vezeték

4521450 Helyi telefon-, egyéb távközlési vezeték 
építése föld felett

422222 Helyi elektromos és távközlési vezeték 
építése

4521460 Helyi telefon-, egyéb távközlési vezeték 
építése  föld alatt

422212 Helyi elektromos és távközlési vezeték

4521460 Helyi telefon-, egyéb távközlési vezeték 
építése  föld alatt

422222 Helyi elektromos és távközlési vezeték 
építése

4521510 Villamos erőmű építése 422213 Erőművek
4521510 Villamos erőmű építése 422223 Erőművek építése
4521520 Bányászati  feldolgozóipari létesítmény 

építése
429911 Bányászati és feldolgozóipari építmény

4521520 Bányászati  feldolgozóipari létesítmény 
építése

429921 Bányászati és feldolgozóipari építmény 
építése
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4521610 Stadion, sportpálya építményeinek építése 410040 Nem lakóépület építése (új építés, bővítés, 
átépítés, felújítás)

4521610 Stadion, sportpálya építményeinek építése 429912 Sport és üdülési célú építmény

4521610 Stadion, sportpálya építményeinek építése 429922 Szabadtéri stadionok és sportpályák 
építése

4521620 Uszodák építményeinek építése 410040 Nem lakóépület építése (új építés, bővítés, 
átépítés, felújítás)

4521620 Uszodák építményeinek építése 429912 Sport és üdülési célú építmény
4521620 Uszodák építményeinek építése 429922 Szabadtéri stadionok és sportpályák 

építése
4521630 Egyéb sport-, szabadidős célú építmény 

építése
410040 Nem lakóépület építése (új építés, bővítés, 

átépítés, felújítás)
4521630 Egyéb sport-, szabadidős célú építmény 

építése
429912 Sport és üdülési célú építmény

4521630 Egyéb sport-, szabadidős célú építmény 
építése

429922 Szabadtéri stadionok és sportpályák 
építése

4521640 Máshova nem sorolt építmény építése 422113 Öntözőrendszer (csatorna); vízszállító 
fővezeték és vezeték; vízkezelő telep, 
szennyvíz-tározó telep és szivattyúállomás

4521640 Máshova nem sorolt építmény építése 422123 Öntözőrendszer (öntözőcsatorna), 
vízelvezetők, vízkezelő telep, 
szennyvíztározó telep és szivattyúállomás 
építése

4521640 Máshova nem sorolt építmény építése 429919 M.n.s. egyéb építmény
4521640 Máshova nem sorolt építmény építése 429929 M.n.s. egyéb építmény építése
4521710 Előre gyártott lakóépület helyszíni 

összeszerelése, felállítása
410030 Lakóépület építése (új építés, bővítés, 

átépítés, felújítás)
4521720 Előre gyártott nem lakóépület helyszíni 

összeszerelése, felállítása
410040 Nem lakóépület építése (új építés, bővítés, 

átépítés, felújítás)
4521730 Egyéb előre gyártott szerkezet helyszíni 

összeszerelése, felállítása
410040 Nem lakóépület építése (új építés, bővítés, 

átépítés, felújítás)
4521730 Egyéb előre gyártott szerkezet helyszíni 

összeszerelése, felállítása
439970 Előre gyártott építmények összeszerelése 

és felállítása
4522110 Tetőszerkezet-építés 439111 Tetőszerkezet-építés
4522120 Tetőfedés 439119 Egyéb tetőfedés
4522130 Eső-, ereszcsatornázás 439119 Egyéb tetőfedés
4522200 Vízszigetelés 439910 Vízszigetelés
4523110 Autópálya, út általános alapozása 421110 Út, autópálya, utca és egyéb, jármű- vagy 

gyalogosútvonal, repülőtéri kifutópálya

4523110 Autópálya, út általános alapozása 421120 Út, autópálya, utca és egyéb, jármű- vagy 
gyalogosútvonal, repülőtéri kifutópálya 
építése

4523120 Autópálya, út általános felszíni munkái 421110 Út, autópálya, utca és egyéb, jármű- vagy 
gyalogosútvonal, repülőtéri kifutópálya

4523120 Autópálya, út általános felszíni munkái 421120 Út, autópálya, utca és egyéb, jármű- vagy 
gyalogosútvonal, repülőtéri kifutópálya 
építése

4523130 Vasútépítés 421210 Vasút, földalatti vasút
4523130 Vasútépítés 421220 Vasút, földalatti vasút építése
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4523140 Repülőtéri futópálya-építés 421110 Út, autópálya, utca és egyéb, jármű- vagy 
gyalogosútvonal, repülőtéri kifutópálya

4523140 Repülőtéri futópálya-építés 421120 Út, autópálya, utca és egyéb, jármű- vagy 
gyalogosútvonal, repülőtéri kifutópálya 
építése

4523150 Jelzések festése 433410 Festés
4523210 Játéktérépítés stadionnál, sportpályánál 429922 Szabadtéri stadionok és sportpályák 

építése
4523220 Játéktérépítés egyéb sport-, szabadidős 

célú létesítménynél
410040 Nem lakóépület építése (új építés, bővítés, 

átépítés, felújítás)
4524110 Parti, kikötői létesítmény építése 429120 Parti és kikötői létesítmény, gát, zsilip és a 

kapcsolódó hidromechanikai szerkezetek 
építése

4524120 Gát, csatorna, öntözőcsatorna, vízelvezető 
építése

422113 Öntözőrendszer (csatorna); vízszállító 
fővezeték és vezeték; vízkezelő telep, 
szennyvíz-tározó telep és szivattyúállomás

4524120 Gát, csatorna, öntözőcsatorna, vízelvezető 
építése

422123 Öntözőrendszer (öntözőcsatorna), 
vízelvezetők, vízkezelő telep, 
szennyvíztározó telep és szivattyúállomás 
építése

4524120 Gát, csatorna, öntözőcsatorna, vízelvezető 
építése

429110 Parti és kikötői létesítmény, gát, zsilip és a 
kapcsolódó hidromechanikai szerkezetek

4524120 Gát, csatorna, öntözőcsatorna, vízelvezető 
építése

429120 Parti és kikötői létesítmény, gát, zsilip és a 
kapcsolódó hidromechanikai szerkezetek 
építése

4524130 Zsilip, töltés, egyéb hidromechanikai 
létesítmény építése

429110 Parti és kikötői létesítmény, gát, zsilip és a 
kapcsolódó hidromechanikai szerkezetek

4524130 Zsilip, töltés, egyéb hidromechanikai 
létesítmény építése

429120 Parti és kikötői létesítmény, gát, zsilip és a 
kapcsolódó hidromechanikai szerkezetek 
építése

4524140 Iszapkotrás, egyéb vízügyi munka 439990 M.n.s. speciális szaképítés
4525100 Állványozás 439920 Állványozás
4525210 Alapozás, cölöpverés 439930 Cölöpverés, alapozás
4525220 Víztermelő kút fúrása 422124 Víztermelő kút fúrása, víztisztító rendszer 

szerelési munkái
4525310 Vasbetonozás 439940 Betonozás
4525320 Egyéb betonozás 439940 Betonozás
4525410 Épület acélszerkezetének építése 439950 Építmény acélszerkezetének felállítása
4525420 Egyéb építmény acélszerkezetének építése 439950 Építmény acélszerkezetének felállítása

4525500 Kőműves-, falazómunka 439960 Kőművesmunkák, falazás
4525610 Ipari kémény építése 439990 M.n.s. speciális szaképítés
4525620 Máshova nem sorolt egyéb építési 

tevékenység
439990 M.n.s. speciális szaképítés

4531110 Elektromos vezeték szerelése 
lakóépületben

432110 Villanyszerelés

4531120 Elektromos vezeték szerelése nem 
lakóépületben

432110 Villanyszerelés

4531130 Elektromos vezeték szerelése egyéb 
építményen

432110 Villanyszerelés

4531210 Tűzjelző rendszer felszerelése 432110 Villanyszerelés
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4531210 Tűzjelző rendszer felszerelése 802010 Biztonsági-rendszer szolgáltatás
4531220 Betörés elleni riasztórendszer felszerelése 432110 Villanyszerelés

4531220 Betörés elleni riasztórendszer felszerelése 802010 Biztonsági-rendszer szolgáltatás

4531230 Házi antenna felszerelése 432110 Villanyszerelés
4531300 Felvonó, mozgólépcső szerelése 432110 Villanyszerelés
4531300 Felvonó, mozgólépcső szerelése 432919 M.n.s. egyéb épületgépészeti szerelés
4531410 Távközlési, elektromos  kábel szerelése 432110 Villanyszerelés
4531420 Elektromos fűtőkészülék, egyéb elektromos 

berendezés szerelése
432110 Villanyszerelés

4531420 Elektromos fűtőkészülék, egyéb elektromos 
berendezés szerelése

432212 Fűtés, szellőző- és légkondicionáló-
szerelés

4532110 Hőszigetelés 432911 Hő- és hangszigetelés
4532120 Egyéb szigetelés 432911 Hő- és hangszigetelés
4533110 Fűtésszerelés 432212 Fűtés, szellőző- és légkondicionáló-

szerelés
4533120 Szellőző-, légkondicionáló berendezés 

szerelése
432212 Fűtés, szellőző- és légkondicionáló-

szerelés
4533200 Szennyvízcsatorna-, vízvezeték-szerelés 432211 Vízvezeték és vízelvezető-szerelés
4533300 Gázszerelés 432220 Gázszerelés
4534100 Kerítés, rács  felszerelése 432912 Kerítés és rács felszerelése
4534210 Út, repülőtér, kikötő világítási, 

jelzőrendszereinek szerelése
432110 Villanyszerelés

4534220 Máshová nem sorolt egyéb elektromos 
épületgépészeti szerelés

432110 Villanyszerelés

4534310 Árnyékoló, roló, napellenző felszerelése 432919 M.n.s. egyéb épületgépészeti szerelés
4534320 Máshová nem sorolt egyéb épületgépészeti 

szerelés
432919 M.n.s. egyéb épületgépészeti szerelés

4541100 Vakolás 433110 Vakolás
4542110 Ajtó, ablak beszerelése 433210 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4542120 Egyéb, fémszerelvénnyel végzett 

épületasztalos-szolgáltatás
433210 Épületasztalos-szerkezet szerelése

4542130 Egyéb, nem fémszerelvénnyel végzett 
épületasztalos-szolgáltatás

433210 Épületasztalos-szerkezet szerelése

4543110 Külső padló-, falburkolás csempével 433310 Burkolás
4543120 Belső padló-, falburkolás csempével 433310 Burkolás
4543210 Padlóburkolás rugalmas burkolattal 433329 Egyéb m.n.s. padló- és falburkolás; 

tapétázás
4543220 Egyéb aljzatfedés, -burkolás 433329 Egyéb m.n.s. padló- és falburkolás; 

tapétázás
4543230 Falburkolás, -tapétázás 433329 Egyéb m.n.s. padló- és falburkolás; 

tapétázás
4543300 Belső díszítőelemek felszerelése 433321 Mozaikdíszítés, márvány gránit és 

palamunka
4544100 Üvegezés 433420 Üvegezés
4544210 Épület belső festése 433410 Festés
4544220 Épület külső festése 433410 Festés
4544230 Egyéb építmény festése 433410 Festés
4545110 Épület külső díszítése 433911 Díszítőelemek felszerelése
4545120 Épület külső tisztítása 439990 M.n.s. speciális szaképítés
4545130 Máshova nem sorolt egyéb befejező építés 433919 M.n.s. egyéb befejező építés

4545130 Máshova nem sorolt egyéb befejező építés 439990 M.n.s. speciális szaképítés
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4550100 Építési, bontási eszköz kölcsönzése 
személyzettel

439990 M.n.s. speciális szaképítés

4550100 Építési, bontási eszköz kölcsönzése 
személyzettel

F Építőipar

5010110 Tehergépjármű-, autóbusz-
nagykereskedelem

451911 Tehergépjármű, pótkocsi, nyerges vontató 
és busz nagykereskedelme

5010120 Személygépjármű-nagykereskedelem 451111 Személygépjármű nagykereskedelme
5010130 Lakó-, kempingjármű-nagykereskedelem 451912 Kempingjármű, lakókocsi és lakóautó 

nagykereskedelme
5010140 Különlegesgépjármű-nagykereskedelem 451112 Személyszállításra szolgáló speciális 

gépjárművek, például mentőautó, minibusz 
stb., és legfeljebb 3,5 tonna tömegű 
terepjáró gépjárművek nagykereskedelme

5010140 Különlegesgépjármű-nagykereskedelem 451911 Tehergépjármű, pótkocsi, nyerges vontató 
és busz nagykereskedelme

5010210 Új személyszállító gépjármű 
kiskereskedelme

451121 Új személygépjármű kiskereskedelme 
szaküzletben

5010210 Új személyszállító gépjármű 
kiskereskedelme

451123 Személyszállításra szolgáló, új, speciális 
gépjárművek, például mentőautó, minibusz 
stb., és legfeljebb 3,5 tonna tömegű 
terepjáró gépjárművek kiskereskedelme 
szaküzletben

5010210 Új személyszállító gépjármű 
kiskereskedelme

451131 Személygépjármű, könnyűgépjármű 
internetes kiskereskedelme

5010210 Új személyszállító gépjármű 
kiskereskedelme

451139 Személygépjármű, könnyűgépjármű egyéb 
kiskereskedelme

5010220 Használt személyszállító gépjármű 
kiskereskedelme

451122 Használt személygépjármű 
kiskereskedelme szaküzletben

5010220 Használt személyszállító gépjármű 
kiskereskedelme

451124 Személyszállításra szolgáló, használt, 
speciális gépjárművek, például mentőautó, 
minibusz stb. és legfeljebb 3,5 tonna 
tömegű terepjáró gépjárművek 
kiskereskedelme szaküzletben

5010220 Használt személyszállító gépjármű 
kiskereskedelme

451131 Személygépjármű, könnyűgépjármű 
internetes kiskereskedelme

5010220 Használt személyszállító gépjármű 
kiskereskedelme

451139 Személygépjármű, könnyűgépjármű egyéb 
kiskereskedelme

5010220 Használt személyszállító gépjármű 
kiskereskedelme

451921 Tehergépjármű, pótkocsi, nyerges vontató 
és busz kiskereskedelme szaküzletben

5010230 Lakó-,  kempingjármű-kiskereskedelem 451922 Kempingjármű, lakókocsi és lakóautó 
kiskereskedelme szaküzletben

5010230 Lakó-,  kempingjármű-kiskereskedelem 451931 Egyéb gépjármű internetes 
kiskereskedelme

5010230 Lakó-,  kempingjármű-kiskereskedelem 451939 M.n.s. egyéb gépjármű egyéb 
kiskereskedelme

5010300 Gépjárműügynöki kereskedelem 451141 Személygépjármű, könnyűgépjármű 
ügynöki internetes nagykereskedelme

5010300 Gépjárműügynöki kereskedelem 451149 Személygépjármű, könnyűgépjármű egyéb 
ügynöki nagykereskedelme

5010300 Gépjárműügynöki kereskedelem 451941 Egyéb gépjármű internetes ügynöki 
nagykereskedelme

5010300 Gépjárműügynöki kereskedelem 451949 Egyéb gépjármű egyéb ügynöki 
nagykereskedelme
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5020110 Személygépkocsi-javítás 452011 Személygépjármű és könnyűgépjármű 
általános javítása, karbantartása (kivéve: az 
elektromos rendszereket, gumi- és 
karosszériajavítást)

5020120 Személygépkocsi elektromos rendszerének 
javítása

452012 Személygépjármű és könnyűgépjármű 
elektromos rendszerének javítása

5020130 Személygépkocsi-gumiabroncs javítása 452013 Személygépjármű és könnyűgépjármű 
gumijavítása, beleértve a kerékbeállítást és 
centrírozást

5020140 Személygépkocsi-karosszéria javítása 452014 Személygépjármű és könnyűgépjármű 
karosszéria-javítása és hasonló 
szolgáltatások (újrafestés, fényezés, ajtó-, 
zárszerkezet-, szélvédő-, ablak- és egyéb 
tartozék javítása, cseréje)

5020210 Egyéb gépjármű  javítása 452021 Egyéb gépjármű általános javítása, 
karbantartása (kivéve: az elektromos 
rendszereket és a karosszériajavítást)

5020220 Egyéb gépjármű elektromos rendszerének 
javítása

452022 Egyéb gépjármű elektromos rendszerének 
javítása

5020230 Egyéb gépjármű-karosszéria javítása 452023 Egyéb gépjármű karosszériajavítása és 
hasonló szolgáltatások (újrafestés, 
fényezés, ajtó-, zárszerkezet-, szélvédő-, 
ablak- és egyéb tartozék javítása, cseréje)

5020310 Gépjárműmosás 452030 Gépjárműmosás, polírozás és ehhez 
kapcsolódó szolgáltatások

5020320 Út menti gyorssegély 452011 Személygépjármű és könnyűgépjármű 
általános javítása, karbantartása (kivéve: az 
elektromos rendszereket, gumi- és 
karosszériajavítást)

5020320 Út menti gyorssegély 452012 Személygépjármű és könnyűgépjármű 
elektromos rendszerének javítása

5020320 Út menti gyorssegély 452013 Személygépjármű és könnyűgépjármű 
gumijavítása, beleértve a kerékbeállítást és 
centrírozást

5020320 Út menti gyorssegély 452021 Egyéb gépjármű általános javítása, 
karbantartása (kivéve: az elektromos 
rendszereket és a karosszériajavítást)

5020320 Út menti gyorssegély 452022 Egyéb gépjármű elektromos rendszerének 
javítása

5020320 Út menti gyorssegély 522125 Közúti járművontatás
5030110 Gumiabroncs-nagykereskedelem 453111 Gumiabroncs és gumibelső 

nagykereskedelme
5030120 Gépjármű egyéb alkatrészének 

nagykereskedelme
453112 Egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék 

nagykereskedelem
5030210 Gumiabroncs-kiskereskedelem 453211 Gumiabroncs és gumibelső 

kiskereskedelme szaküzletben
5030210 Gumiabroncs-kiskereskedelem 453221 Gépjárműalkatrész és -tartozék  internetes 

kiskereskedelme
5030210 Gumiabroncs-kiskereskedelem 453222 Gépjárműalkatrész és -tartozék  

csomagküldő kiskereskedelme
5030210 Gumiabroncs-kiskereskedelem 453229 Gépjárműalkatrészek és tartozékok m.n.s. 

egyéb kiskereskedelme
5030220 Gépjármű egyéb alkatrészének 

kiskereskedelme
453212 Egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék 

kiskereskedelme szaküzletben
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5030220 Gépjármű egyéb alkatrészének 
kiskereskedelme

453221 Gépjárműalkatrész és -tartozék  internetes 
kiskereskedelme

5030220 Gépjármű egyéb alkatrészének 
kiskereskedelme

453222 Gépjárműalkatrész és -tartozék  
csomagküldő kiskereskedelme

5030220 Gépjármű egyéb alkatrészének 
kiskereskedelme

453229 Gépjárműalkatrészek és tartozékok m.n.s. 
egyéb kiskereskedelme

5030300 Gépjárműalkatrész ügynöki kereskedelme 453120 Gépjárműalkatrész és -tartozék ügynöki 
nagykereskedelme

5040100 Motorkerékpár-nagykereskedelem. 454010 Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék 
nagykereskedelme

5040200 Motorkerékpár-kiskereskedelem. 454020 Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék 
kiskereskedelme szaküzletben

5040200 Motorkerékpár-kiskereskedelem. 454030 Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék 
egyéb kiskereskedelme

5040300 Motorkerékpár ügynöki kereskedelme 454040 Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék 
ügynöki nagykereskedelme

5040400 Motorkerékpár-javítás 454050 Motorkerékpár javítása, karbantartása
5050100 Üzemanyag-kiskereskedelem 470081 Gépjármű üzemanyag-kiskereskedelem
5111110 Élő állat ügynöki nagykereskedelme 461111 Élő állat ügynöki nagykereskedelme
5111120 Mezőgazdasági nyers termék, 

textilnyersanyag, félkész termék ügynöki 
nagykereskedelme

461112 Virág, dísznövény, palánta, virágmag 
ügynöki nagykereskedelme

5111120 Mezőgazdasági nyers termék, 
textilnyersanyag, félkész termék ügynöki 
nagykereskedelme

461119 Egyéb mezőgazdasági nyersanyag, textil 
nyersanyag és félkész termék ügynöki 
nagykereskedelme

5112110 Üzemanyag ügynöki nagykereskedelme 461211 Szilárd, folyékony és gáznemű tüzelő- és 
üzemanyag és az ehhez kapcsolódó 
termékek ügynöki nagykereskedelme

5112120 Érc, fém ügynöki nagykereskedelme 461212 Fém, érc és nyersfém ügynöki 
nagykereskedelme

5112130 Vegyi áru ügynöki nagykereskedelme 461213 Ipari vegyi áru, műtrágya és agrokémiai 
termék ügynöki nagykereskedelme

5113110 Fatermék ügynöki nagykereskedelme 461311 Fa, fatermék ügynöki nagykereskedelme
5113120 Egyéb építőanyag ügynöki 

nagykereskedelme
461312 Építőanyag ügynöki nagykereskedelme

5114110 Irodagép, számítástechnikai berendezés 
ügynöki nagykereskedelme

461411 Számítógép, szoftver, elektronikus és 
telekommunikációs berendezés és egyéb 
irodagép ügynöki nagykereskedelme

5114120 Egyéb gép, ipari berendezés ügynöki 
nagykereskedelme

461411 Számítógép, szoftver, elektronikus és 
telekommunikációs berendezés és egyéb 
irodagép ügynöki nagykereskedelme

5114120 Egyéb gép, ipari berendezés ügynöki 
nagykereskedelme

461419 Egyéb m.n.s. gép és ipari berendezés 
ügynöki nagykereskedelme

5114130 Hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme 461412 Hajó, repülőgép és egyéb, m.n.s. jármű 
ügynöki nagykereskedelme

5115100 Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki 
nagykereskedelme

461511 Bútor ügynöki nagykereskedelme

5115100 Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki 
nagykereskedelme

461512 Rádió-, televízió- és videokészülék ügynöki 
nagykereskedelme

5115100 Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki 
nagykereskedelme

461513 Vas- és fémáru és kéziszerszám ügynöki 
nagykereskedelme

5115100 Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki 
nagykereskedelme

461519 Evőeszköz és m.n.s. háztartási cikk ügynöki 
nagykereskedelme

5116110 Textil ügynöki nagykereskedelme 461611 Textil ügynöki nagykereskedelme

54



SZJ'03-TESZOR'08 fordítókulcs

SZJ'03 kód SZJ'03megnevezés TESZOR'08 kód TESZOR'08 megnevezés

5116120 Ruházat, lábbeli ügynöki 
nagykereskedelme

461612 Ruházat, szőrme és lábbeli ügynöki 
nagykereskedelme

5116130 Bőráru ügynöki nagykereskedelme 461613 Bőráru, bőrönd, táska és utazási 
kiegészítők ügynöki nagykereskedelme

5117110 Élelmiszer, ital ügynöki nagykereskedelme 461711 Élelmiszer ügynöki nagykereskedelme

5117110 Élelmiszer, ital ügynöki nagykereskedelme 461712 Ital ügynöki nagykereskedelme

5117120 Dohányáru ügynöki nagykereskedelme 461713 Dohányáru ügynöki nagykereskedelme
5118110 Gyógyszer, gyógyászati eszköz, 

kozmetikum ügynöki nagykereskedelme
461811 Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer, 

kozmetikai, testápolási cikk és tisztítószer 
ügynöki nagykereskedelme

5118120 Egyéb, máshova nem sorolt termék ügynöki 
nagykereskedelme

461812 Játék, sportszer, kerékpár, könyv, újság, 
folyóirat, írószer és papíráru, hangszer, óra, 
ékszer, fotó- és optikai cikk ügynöki 
nagykereskedelme

5118120 Egyéb, máshova nem sorolt termék ügynöki 
nagykereskedelme

461819 Egyéb, m. n. s. termék ügynöki 
nagykereskedelme

5119100 Vegyes termékkörű ügynöki 
nagykereskedelem

461910 Vegyes termékkörű ügynöki 
nagykereskedelme

5121110 Gabona-nagykereskedelem 462111 Gabona-nagykereskedelem
5121120 Vetőmag-nagykereskedelem 462112 Vetőmag-nagykereskedelem (kivéve: olajos 

magvak)
5121130 Olajostermény-nagykereskedelem 462113 Olajosmag- és olajosgyümölcs-

nagykereskedelem
5121140 Takarmány-nagykereskedelem 462114 Takarmány-nagykereskedelem
5121150 Máshova nem sorolt egyéb mezőgazdasági 

nyersanyag nagykereskedelme
462119 Egyéb, m.n.s. mezőgazdasági nyersanyag 

nagykereskedelme

5122100 Dísznövény-nagykereskedelem 462210 Dísznövény, virághagyma, egyéb növények,
fák, cserjék, palánta és virágmag 
nagykereskedelme

5123100 Élőállat-nagykereskedelem 462310 Élő állat nagykereskedelme
5124100 Bőr-nagykereskedelem 462410 Nyersbőr-, kikészített bőr-, szőrme-

nagykereskedelem
5125100 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme 462120 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme

5131110 Burgonya-nagykereskedelem 463111 Friss zöldség és gyümölcs 
nagykereskedelme

5131120 Egyéb zöldség-, gyümölcs-
nagykereskedelem

463111 Friss zöldség és gyümölcs 
nagykereskedelme

5132110 Hús-nagykereskedelem 463211 Húsáru-nagykereskedelem (beleértve a 
baromfit is)

5132120 Húskészítmény-nagykereskedelem 463212 Húskészítmény-nagykereskedelem 
(beleértve a baromfikészítményeket is)

5133110 Tej-, tejtermék-nagykereskedelem 463311 Tejtermék nagykereskedelme
5133120 Tojás-, -készítmény-nagykereskedelem 463312 Tojás nagykereskedelme
5133130 Étolaj-, zsiradék-nagykereskedelem 463313 Étkezési olaj és zsiradék 

nagykereskedelme
5134110 Alkoholmentes ital nagykereskedelme 463411 Gyümölcslé, ásványvíz, üdítőital és egyéb 

alkoholmentes ital nagykereskedelme

5134120 Alkoholtartalmú ital nagykereskedelme 463412 Alkoholtartalmú ital nagykereskedelme
5135100 Dohányáru-nagykereskedelem 463510 Dohányáru nagykereskedelem
5136110 Cukor-nagykereskedelem 463611 Cukor-nagykereskedelem
5136120 Édesség-, pékáru-nagykereskedelem 463612 Sütőiparitermék-nagykereskedelem
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5136120 Édesség-, pékáru-nagykereskedelem 463613 Csokoládé-, édesség-nagykereskedelem
5137100 Kávé-,  fűszer-nagykereskedelem 463710 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-

nagykereskedelem
5138100 Hal-, rák-nagykereskedelem 463810 Hal-, rákféle-, puhatestű-nagykereskedelem

5138210 Feldolgozott zöldség, gyümölcs 
nagykereskedelme

463112 Feldolgozott zöldség és gyümölcs 
nagykereskedelme

5138220 Diétás-, bébiétel-nagykereskedelem 463821 Homogenizált és diétás ételkészítmény 
nagykereskedelme

5138230 Hobbiállat-eledel nagykereskedelme 462114 Takarmány-nagykereskedelem
5138240 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer 

nagykereskedelme
463829 M.n.s. egyéb élelmiszer nagykereskedelem

5139110 Mélyhűtött élelmiszer vegyes 
nagykereskedelme

463911 Mélyhűtött élelmiszer vegyes 
nagykereskedelme

5139120 Nem mélyhűtött élelmiszer vegyes 
nagykereskedelme

463912 Nem mélyhűtött élelmiszer, ital, dohányáru 
vegyes nagykereskedelme

5141110 Ruházati méteráru nagykereskedelme 464112 Ruházati méteráru, szövet 
nagykereskedelme

5141120 Egyéb textília-nagykereskedelem 464112 Ruházati méteráru, szövet 
nagykereskedelme

5141120 Egyéb textília-nagykereskedelem 464113 Háztartási textiláru, függöny, különféle 
textilből készült háztartási árucikk 
nagykereskedelme

5141130 Rövidáru-nagykereskedelem 464111 Fonal-nagykereskedelem
5141130 Rövidáru-nagykereskedelem 464114 Rövidáru-nagykereskedelem
5141140 Lakástextil-nagykereskedelem 464113 Háztartási textiláru, függöny, különféle 

textilből készült háztartási árucikk 
nagykereskedelme

5142110 Felsőruházat-nagykereskedelem 464211 Ruházat nagykereskedelme
5142120 Alsóruházat-nagykereskedelem 464211 Ruházat nagykereskedelme
5142130 Szőrmeáru-nagykereskedelem 464211 Ruházat nagykereskedelme
5142140 Lábbeli-nagykereskedelem 464212 Lábbeli nagykereskedelme
5142150 Ruházati kiegészítők nagykereskedelme 464211 Ruházat nagykereskedelme
5143110 Elektromos háztartási gép  

nagykereskedelme
464311 Elektromos háztartási gép (kivéve: rádió, 

televízió és fényképészeti termék) 
nagykereskedelme

5143120 Világítástechnikai termék 
nagykereskedelme

464712 Világítástechnikai termék 
nagykereskedelme

5143130 Háztartási villanyvezeték, -szerelvényáru 
nagykereskedelme

464311 Elektromos háztartási gép (kivéve: rádió, 
televízió és fényképészeti termék) 
nagykereskedelme

5143210 Híradás-technikai készülék 
nagykereskedelme

464312 Rádió-, televízió-, video-, DVD-készülék 
nagykereskedelme

5143220 Hang- és képfelvételek  nagykereskedelme 464313 Műsoros hanglemez, hang- és 
videokazetta, CD, DVD nagykereskedelme 
(kivéve: műsor nélküli hang- és 
videokazetta, CD, DVD)

5143220 Hang- és képfelvételek  nagykereskedelme 465213 Műsor nélküli hang- és videokazetta, lemez, 
mágneses és optikai lemez, CD, DVD 
nagykereskedelme

5144110 Evőeszköz, késárucikk-nagykereskedelem 464911 Evőeszköz, háztartási fém tömegcikk 
nagykereskedelme

5144120 Üveg-, porcelán-nagykereskedelem 464411 Üvegáru-, porcelán-, agyagáru-
nagykereskedelem

5144130 Tapéta-nagykereskedelem 467317 Tapéta nagykereskedelme
5144140 Tisztítószer-nagykereskedelem 464412 Tisztítószer-nagykereskedelem
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5145100 Illatszer-nagykereskedelem 464510 Illatszer-, kozmetikai cikk 
nagykereskedelme

5146110 Gyógyszer-nagykereskedelem 464611 Alapvető gyógyszer és 
gyógyszerkészítmény nagykereskedelme

5146120 Orvosi műszer nagykereskedelme 464612 Orvosi- és kórházi műszer, ortopédiai cikk, 
eszköz nagykereskedelme

5147110 Bútor-nagykereskedelem 464711 Lakásbútor nagykereskedelme
5147120 Nem elektromos háztartási készülék 

nagykereskedelme
464919 Egyéb m.n.s. háztartási cikk 

nagykereskedelme
5147130 Háztartási faáru nagykereskedelme 464912 Fonottáru, parafatermék, kádáripari és 

egyéb fatermék nagykereskedelme
5147140 Szőnyeg-, padlóburkoló-nagykereskedelem 464713 Szőnyeg nagykereskedelme

5147140 Szőnyeg-, padlóburkoló-nagykereskedelem 467318 Padlóburkoló nagykereskedelme (kivéve: 
szőnyeg)

5147150 Máshova nem sorolt, egyéb háztartási cikk 
nagykereskedelme

464919 Egyéb m.n.s. háztartási cikk 
nagykereskedelme

5147210 Könyv-, újság-nagykereskedelem 464921 Könyv nagykereskedelme
5147210 Könyv-, újság-nagykereskedelem 464922 Újság, folyóirat nagykereskedelme
5147220 Írószer-, papíráru-nagykereskedelem 464923 Papíráru és írószer nagykereskedelme
5147310 Hangszer-, kotta-nagykereskedelem 464931 Hangszer nagykereskedelme
5147320 Fotó-, optikai cikk nagykereskedelme 464314 Fényképészeti- és optikai cikkek 

nagykereskedelme
5147330 Játék-nagykereskedelem 464932 Játék nagykereskedelme
5147340 Óra-, ékszer-nagykereskedelem 464810 Óra-, ékszer-nagykereskedelem
5147350 Sportszer-nagykereskedelem 464933 Sportfelszerelés nagykereskedelme 

(ideértve a kerékpárt is)
5147360 Bőráru-nagykereskedelem 464934 Bőráru, bőrönd, táska és utazási kiegészítő  

nagykereskedelme
5147370 Máshova nem sorolt egyéb fogyasztási cikk 

nagykereskedelme
464935 Bélyeg és érme nagykereskedelme

5147370 Máshova nem sorolt egyéb fogyasztási cikk 
nagykereskedelme

464936 Ajándéktárgy, műalkotás 
nagykereskedelme

5147370 Máshova nem sorolt egyéb fogyasztási cikk 
nagykereskedelme

464939 Egyéb, m.n.s. különféle fogyasztási cikk 
nagykereskedelme

5151110 Tüzelőanyag nagykereskedelme 467111 Szilárd üzem- és tüzelőanyag 
nagykereskedelme

5151120 Gépjárműüzemanyag-nagykereskedelem 467112 Motorbenzin, repülőgépbenzin 
nagykereskedelme

5151130 Egyéb energiahordozó nagykereskedelme 467113 Egyéb folyékony és gáznemű üzem- és 
tüzelőanyag, és kapcsolódó egyéb 
termékek nem vezetékes 
nagykereskedelme

5152110 Vastartalmú érc nagykereskedelme 467211 Vasérc nagykereskedelme
5152120 Nem vastartalmú érc nagykereskedelme 467212 Nemvas fém érc nagykereskedelme
5152210 Nyersvas-, nyersacél-nagykereskedelem 467213 Vas- és acél alapanyag nagykereskedelme

5152220 Nem vas nyersfém nagykereskedelme 467214 Nemvas fém alapanyag nagykereskedelme

5153110 Nyersfa-nagykereskedelem 467311 Nyersfa nagykereskedelme
5153120 Fa félkész termék nagykereskedelme 467312 Fafeldolgozás elsődleges termékeinek 

nagykereskedelme
5153210 Szaniteráru-nagykereskedelem 467313 Szaniteráru nagykereskedelme
5153220 Festék-nagykereskedelem 467314 Festék, lakk nagykereskedelme
5153230 Síküveg-nagykereskedelem 467315 Síküveg nagykereskedelme
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5153240 Máshova nem sorolt egyéb építőanyag-
nagykereskedelem

467316 Egyéb építőanyag nagykereskedelme

5154110 Vasáru-nagykereskedelem 467411 Vas- és fémáru nagykereskedelme
5154120 Vízvezeték-, fűtésirendszer-

nagykereskedelem
467412 Víz- és gázvezeték, fűtőberendezés, 

szerelvény nagykereskedelme
5154130 Kéziszerszám-nagykereskedelem 467413 Kéziszerszám nagykereskedelme
5155110 Mezőgazdasági vegyi termék 

nagykereskedelme
467511 Műtrágya és egyéb agrokémiai anyag 

nagykereskedelme
5155120 Műanyagalapanyag-nagykereskedelem 467613 Műanyag és gumi alapanyag 

nagykereskedelme
5155130 Egyéb ipari vegyi anyag nagykereskedelme 467512 Ipari vegyi áru nagykereskedelme

5156110 Papír-nagykereskedelem 467611 Papír és kartonpapír nagykereskedelme
5156120 Ipari felhasználású textilszál 

nagykereskedelme
467612 Ipari felhasználású textilszál, textilipari 

rostanyag nagykereskedelme
5156130 Egyéb fel nem sorolt, nem mezőgazdasági 

eredetű termék nagykereskedelme
467619 Egyéb, m.n.s. nem mezőgazdasági eredetű 

félkész termék nagykereskedelme

5157100 Hulladék-nagykereskedelem 467710 Hulladék-nagykereskedelem
5181110 Famegmunkáló szerszámgép 

nagykereskedelme
466211 Famegmunkáló szerszámgép 

nagykereskedelme
5181120 Fémmegmunkáló szerszámgép 

nagykereskedelme
466212 Fémmegmunkáló szerszámgép 

nagykereskedelme
5181130 Egyéb anyagot megmunkáló szerszámgép 

nagykereskedelme
466219 Egyéb anyag megmunkálására szolgáló 

szerszámgép nagykereskedelme
5182100 Építőipari gép nagykereskedelme 466310 Bányászati, építőipari gép 

nagykereskedelme
5183100 Textilipari gép nagykereskedelme 466410 Textilipari gép, varró- és kötőgép 

nagykereskedelme
5184100 Számítógép, szoftver nagykereskedelme 465110 Számítógép, periféria, szoftver 

nagykereskedelme
5185110 Egyéb irodagép nagykereskedelme 466610 Egyéb irodagép, -berendezés 

nagykereskedelme
5185120 Irodabútor-nagykereskedelem 466510 Irodabútor-nagykereskedelem
5186100 Egyéb elektronikus alkatrész 

nagykereskedelme
465211 Híradás-technikai berendezés és alkatrész 

nagykereskedelme
5186100 Egyéb elektronikus alkatrész 

nagykereskedelme
465212 Elektronikus berendezés és alkatrész 

nagykereskedelme
5187110 Szállítóeszköz, közlekedési eszköz 

nagykereskedelme
466911 Szállítóeszköz nagykereskedelme (kivéve: 

a gépjármű, motorkerékpár, kerékpár)

5187120 Gép, berendezés alkatrészeinek 
nagykereskedelme

466912 Gép- és berendezés-alkatrész 
nagykereskedelem

5187130 Emelő-, rakodógép-nagykereskedelem 466913 Emelőgép nagykereskedelme
5187140 Élelmiszer-, dohányipari gép 

nagykereskedelme
466914 Élelmiszer-, ital-, dohányipari gép 

nagykereskedelme
5187150 Professzionális villamosipari gép, 

berendezés, anyag nagykereskedelme.
466915 Professzionális elektromos gép, 

berendezés, alkatrész nagykereskedelme

5187160 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme. 466916 Fegyver és lőszer nagykereskedelme

5187160 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme. 466919 Egyéb általános- és speciális célú gép, 
berendezés, felszerelés nagykereskedelme
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5188110 Mezőgazdasági traktor nagykereskedelme 466111 Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási gép, 
berendezés és alkatrészei 
nagykereskedelme (ideértve a traktort is)

5188120 Egyéb mezőgazdasági, erdészeti gép 
nagykereskedelme

466111 Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási gép, 
berendezés és alkatrészei 
nagykereskedelme (ideértve a traktort is)

5188120 Egyéb mezőgazdasági, erdészeti gép 
nagykereskedelme

466112 Fűnyíró gép és kerti gép, berendezés és 
alkatrésze nagykereskedelme

5190100 Egyéb nagykereskedelem 469010 Vegyes termékkörű nagykereskedelem
5211110 Fagyasztott élelmiszer vegyes 

kiskereskedelme
470011 Friss zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

5211110 Fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470012 Feldolgozott zöldség, gyümölcs 
kiskereskedelme

5211110 Fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470013 Hús-kiskereskedelem

5211110 Fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470014 Húsáru-kiskereskedelem

5211110 Fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470015 Hal, rákféle, puhatestű kiskereskedelme

5211110 Fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470016 Pékáru-kiskereskedelem

5211110 Fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470017 Édesség-kiskereskedelem

5211110 Fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470018 Tejtermék-kiskereskedelem

5211110 Fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470019 Tojás-kiskereskedelem

5211110 Fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470021 Kávé, tea, kakaó, fűszer kiskereskedelme

5211110 Fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470022 Étolaj és étkezési zsiradék 
kiskereskedelme

5211110 Fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470023 Homogenizált és diétás ételkészítmény 
kiskereskedelme

5211110 Fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470024 Egyéb, m.n.s. élelmiszer kiskereskedelme

5211110 Fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470025 Alkoholtartalmú ital kiskereskedelme

5211110 Fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470026 Egyéb ital kiskereskedelme

5211110 Fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470027 Dohányáru-kiskereskedelem

5211120 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470011 Friss zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

5211120 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470012 Feldolgozott zöldség, gyümölcs 
kiskereskedelme

5211120 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470013 Hús-kiskereskedelem

5211120 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470014 Húsáru-kiskereskedelem

5211120 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470015 Hal, rákféle, puhatestű kiskereskedelme

5211120 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470016 Pékáru-kiskereskedelem

5211120 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470017 Édesség-kiskereskedelem
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5211120 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470018 Tejtermék-kiskereskedelem

5211120 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470019 Tojás-kiskereskedelem

5211120 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470021 Kávé, tea, kakaó, fűszer kiskereskedelme

5211120 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470022 Étolaj és étkezési zsiradék 
kiskereskedelme

5211120 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470023 Homogenizált és diétás ételkészítmény 
kiskereskedelme

5211120 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470024 Egyéb, m.n.s. élelmiszer kiskereskedelme

5211120 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470025 Alkoholtartalmú ital kiskereskedelme

5211120 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470026 Egyéb ital kiskereskedelme

5211120 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes 
kiskereskedelme

470027 Dohányáru-kiskereskedelem

5212100 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem 4700 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, 
motorkerékpár)

5221100 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem 470011 Friss zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

5222100 Húsáru-kiskereskedelem 470013 Hús-kiskereskedelem
5222100 Húsáru-kiskereskedelem 470014 Húsáru-kiskereskedelem
5223100 Hal-kiskereskedelem 470015 Hal, rákféle, puhatestű kiskereskedelme
5224110 Pékáru-kiskereskedelem 470016 Pékáru-kiskereskedelem
5224120 Édesség-kiskereskedelem 470017 Édesség-kiskereskedelem
5225101 Alkoholtartalmú ital kiskereskedelme 470025 Alkoholtartalmú ital kiskereskedelme
5225102 Alkoholmentes ital kiskereskedelme 470026 Egyéb ital kiskereskedelme
5226100 Dohányáru-kiskereskedelem 470027 Dohányáru-kiskereskedelem
5227110 Tejtermék-, tojás-kiskereskedelem 470018 Tejtermék-kiskereskedelem
5227110 Tejtermék-, tojás-kiskereskedelem 470019 Tojás-kiskereskedelem
5227121 Kávé-, fűszer-kiskereskedelem 470021 Kávé, tea, kakaó, fűszer kiskereskedelme

5227129 Egyéb fel nem sorolt élelmiszer 
kiskereskedelme

470012 Feldolgozott zöldség, gyümölcs 
kiskereskedelme

5227129 Egyéb fel nem sorolt élelmiszer 
kiskereskedelme

470022 Étolaj és étkezési zsiradék 
kiskereskedelme

5227129 Egyéb fel nem sorolt élelmiszer 
kiskereskedelme

470023 Homogenizált és diétás ételkészítmény 
kiskereskedelme

5227129 Egyéb fel nem sorolt élelmiszer 
kiskereskedelme

470024 Egyéb, m.n.s. élelmiszer kiskereskedelme

5231100 Gyógyszer-kiskereskedelem 470074 Gyógyszer-kiskereskedelem
5232100 Gyógyászati termék kiskereskedelme 470075 Gyógyászati-, ortopédiai cikk 

kiskereskedelme
5233100 Illatszer-kiskereskedelem 470076 Kozmetikai, testápolás cikk és illatszer 

kiskereskedelme
5241110 Ruházati méteráru kiskereskedelme 470051 Textil-kiskereskedelem
5241120 Rövidáru-kiskereskedelem 470051 Textil-kiskereskedelem
5242100 Ruházati kiskereskedelem 470071 Ruházati kiskereskedelem
5243110 Lábbeli-kiskereskedelem 470072 Lábbeli-kiskereskedelem
5243120 Bőráru-kiskereskedelem 470073 Bőráru, bőrönd, táska kiskereskedelme
5244110 Bútor-kiskereskedelem 470055 Bútor-kiskereskedelem
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5244120 Háztartási felszerelés kiskereskedelme 470059 Háztartási edény, porcelán-, üvegáru, 
evőeszköz és egyéb m.n.s. nem elektromos 
háztartási készülék kiskereskedelme

5244130 Világítástechnikai termék kiskereskedelme 470056 Világítástechnikai termék kiskereskedelme

5244140 Lakástextil-kiskereskedelem 470051 Textil-kiskereskedelem
5244140 Lakástextil-kiskereskedelem 470052 Függöny kiskereskedelme
5244150 Háztartási faáru kiskereskedelme 470057 Háztartási faáru, parafatermék és fonottáru 

kiskereskedelme
5244160 Máshová nem sorolt, nem elektromos 

háztartási cikk kiskereskedelme
470059 Háztartási edény, porcelán-, üvegáru, 

evőeszköz és egyéb m.n.s. nem elektromos 
háztartási készülék kiskereskedelme

5245100 Elektromos háztartási gép kiskereskedelme 470054 Elektromos háztartási készülék 
kiskereskedelme

5245210 Szórakoztatóelektronikai termék 
kiskereskedelme

470033 Audio-, videokészülék kiskereskedelme

5245220 Hang-, képfelvétel-kiskereskedelem 470064 Zenei és videofelvétel kiskereskedelme
5245230 Hangszer-, kotta-kiskereskedelem 470058 Hangszer-, kotta-kiskereskedelem
5246110 Vasáru-kiskereskedelem 470041 Vasáru-kiskereskedelem
5246110 Vasáru-kiskereskedelem 470047 Kéziszerszám-kiskereskedelem
5246120 Festék-kiskereskedelem 470042 Festék, lakk kiskereskedelme
5246130 Építési üveg kiskereskedelme 470043 Síküveg kiskereskedelme
5246140 Barkácsanyag-, -felszerelés-

kiskereskedelem
470041 Vasáru-kiskereskedelem

5246140 Barkácsanyag-, -felszerelés-
kiskereskedelem

470042 Festék, lakk kiskereskedelme

5246140 Barkácsanyag-, -felszerelés-
kiskereskedelem

470043 Síküveg kiskereskedelme

5246140 Barkácsanyag-, -felszerelés-
kiskereskedelem

470044 Pázsit- és kertápolási eszközök 
kiskereskedelme

5246140 Barkácsanyag-, -felszerelés-
kiskereskedelem

470045 Víz- és gázvezeték, fűtőberendezés és 
szerelvények kiskereskedelme

5246140 Barkácsanyag-, -felszerelés-
kiskereskedelem

470046 Szaniteráru-kiskereskedelem

5246140 Barkácsanyag-, -felszerelés-
kiskereskedelem

470047 Kéziszerszám-kiskereskedelem

5246140 Barkácsanyag-, -felszerelés-
kiskereskedelem

470049 Egyéb m.n.s. építőanyag kiskereskedelme

5246150 Szaniteráru-kiskereskedelem 470046 Szaniteráru-kiskereskedelem
5246160 Egyéb építőanyag-kiskereskedelem 470045 Víz- és gázvezeték, fűtőberendezés és 

szerelvények kiskereskedelme
5246160 Egyéb építőanyag-kiskereskedelem 470049 Egyéb m.n.s. építőanyag kiskereskedelme

5247110 Könyv-kiskereskedelem 470061 Könyv-kiskereskedelem
5247120 Újság-kiskereskedelem 470062 Újság, folyóirat kiskereskedelme
5247130 Írószer-, papíráru-kiskereskedelem 470063 Papíráru-, írószer-kiskereskedelem
5248110 Irodabútor-kiskereskedelem 470055 Bútor-kiskereskedelem
5248120 Irodagép-, -felszerelés-kiskereskedelem 470063 Papíráru-, írószer-kiskereskedelem
5248120 Irodagép-, -felszerelés-kiskereskedelem 470088 M.n.s. gép, berendezés kiskereskedelme

5248130 Számítógép-, szoftver-kiskereskedelem 470031 Számítógép, periféria, szoftver 
kiskereskedelme
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5248140 Foto-, optikaicikk-kiskereskedelem 470083 Fényképészeti és optikai eszköz, precíziós 
műszer kiskereskedelme, optikusi 
szolgáltatás

5248150 Telekommunikációs cikk kiskereskedelme 470032 Híradás-technikai termék kiskereskedelme

5248210 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 470082 Óra-, ékszer-kiskereskedelem
5248220 Sportáru-, kerékpár-kiskereskedelem 470065 Sportszer-kiskereskedelem
5248220 Sportáru-, kerékpár-kiskereskedelem 470066 Kempingcikk-kiskereskedelem
5248230 Játék-kiskereskedelem 470067 Játék-kiskereskedelem
5248310 Tisztítószer-, burkolóanyag-

kiskereskedelem
470053 Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg 

kiskereskedelme
5248310 Tisztítószer-, burkolóanyag-

kiskereskedelem
470084 Tisztítószer-kiskereskedelem

5248320 Dísznövény-kiskereskedelem 470077 Virág, dísznövény, palánta, virágmag 
kiskereskedelme

5248320 Dísznövény-kiskereskedelem 470078 Műtrágya, agrokémiai termék 
kiskereskedelme

5248330 Hobbiállat-, takarmány-kiskereskedelem 470079 Hobbiállat-, állateledel-kiskereskedelem
5248340 Ajándéktárgy-kiskereskedelem 470069 Ajándéktárgy, műalkotás kiskereskedelme

5248350 Háztartási tüzelőanyag, palackos gáz 
kiskereskedelme

470085 Háztartási tüzelőolaj, palackozott gáz, szén 
és tűzifa kiskereskedelme, valamint 
közvetlen értékesítése házhozszállítással

5248360 Bélyeg-, érme-kiskereskedelem 470068 Bélyeg, érme kiskereskedelme
5248370 Műalkotás-kiskereskedelem 470069 Ajándéktárgy, műalkotás kiskereskedelme

5248380 Egyéb, máshova nem sorolt nem élelmiszer-
ipari termék kiskereskedelme

470086 Egyéb, m.n.s. nem élelmiszer fogyasztási 
cikk kiskereskedelme

5248380 Egyéb, máshova nem sorolt nem élelmiszer-
ipari termék kiskereskedelme

470087 M.n.s. mezőgazdasági nyersanyag 
kiskereskedelme

5248380 Egyéb, máshova nem sorolt nem élelmiszer-
ipari termék kiskereskedelme

470088 M.n.s. gép, berendezés kiskereskedelme

5248380 Egyéb, máshova nem sorolt nem élelmiszer-
ipari termék kiskereskedelme

470089 M.n.s. nem élelmiszeripari, nem fogyasztási 
cikk kiskereskedelme

5250110 Régiség-kiskereskedelem 470091 Régiség-kiskereskedelem
5250120 Használtkönyv-kiskereskedelem 470092 Antikvár könyv kiskereskedelme
5250131 Használtruha-kiskereskedelem 470099 Egyéb használt cikk kiskereskedelme
5250139 Máshova nem sorolt  egyéb használt cikk 

kiskereskedelme
470099 Egyéb használt cikk kiskereskedelme

5261110 Textil, ruházat csomagküldő 
kiskereskedelme

470051 Textil-kiskereskedelem

5261110 Textil, ruházat csomagküldő 
kiskereskedelme

470071 Ruházati kiskereskedelem

5261120 Egyéb, szakosodott csomagküldő 
kiskereskedelem

4700 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, 
motorkerékpár)

5261130 Nem szakosodott csomagküldő 
kiskereskedelem

4700 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, 
motorkerékpár)

5261200 Internetes kiskereskedelem 4700 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, 
motorkerékpár)

5262110 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 4700 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, 
motorkerékpár)

5262110 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 470011 Friss zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

5262110 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 470012 Feldolgozott zöldség, gyümölcs 
kiskereskedelme
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5262110 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 470013 Hús-kiskereskedelem
5262110 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 470014 Húsáru-kiskereskedelem
5262110 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 470015 Hal, rákféle, puhatestű kiskereskedelme
5262110 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 470016 Pékáru-kiskereskedelem
5262110 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 470017 Édesség-kiskereskedelem
5262110 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 470018 Tejtermék-kiskereskedelem
5262110 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 470019 Tojás-kiskereskedelem
5262110 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 470021 Kávé, tea, kakaó, fűszer kiskereskedelme

5262110 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 470022 Étolaj és étkezési zsiradék 
kiskereskedelme

5262110 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 470023 Homogenizált és diétás ételkészítmény 
kiskereskedelme

5262110 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 470024 Egyéb, m.n.s. élelmiszer kiskereskedelme

5262110 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 470025 Alkoholtartalmú ital kiskereskedelme
5262110 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 470026 Egyéb ital kiskereskedelme
5262120 Egyéb termék piaci kiskereskedelme 4700 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, 

motorkerékpár)
5263101 Házaló ügynöki kiskereskedelem 4700 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, 

motorkerékpár)
5263102 Árusító automatából történő értékesítés 4700 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, 

motorkerékpár)
5263109 Máshová nem sorolt egyéb 

kiskereskedelem
4700 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, 

motorkerékpár)
5271100 Lábbeli, bőráru javítása 952310 Lábbeli és egyéb bőráru javítása
5272110 Rádió-, tv-, videojavítás 952110 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
5272120 Egyéb elektromos háztartási cikk javítása 952210 Háztartási gép és kerti eszköz javítása

5273100 Óra-, ékszerjavítás 952511 Órajavítás
5273100 Óra-, ékszerjavítás 952512 Ékszerjavítás
5274110 Ruházati cikk, lakástextil javítása 952911 Ruházati cikkek, háztartási textília javítása 

és átalakítása
5274120 Kerékpárjavítás 952912 Kerékpár-javítás
5274130 Máshova nem sorolt, egyéb fogyasztási 

cikk javítása
133014 Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati 

terméket is) nyomása
5274130 Máshova nem sorolt, egyéb fogyasztási 

cikk javítása
951210 Kommunikációs eszköz javítása

5274130 Máshova nem sorolt, egyéb fogyasztási 
cikk javítása

952310 Lábbeli és egyéb bőráru javítása

5274130 Máshova nem sorolt, egyéb fogyasztási 
cikk javítása

952410 Bútor, irodabútor és lakberendezési tárgy 
javítása

5274130 Máshova nem sorolt, egyéb fogyasztási 
cikk javítása

952913 Hangszer javítása, karbantartása

5274130 Máshova nem sorolt, egyéb fogyasztási 
cikk javítása

952914 Sporteszköz javítása, karbantartása

5274130 Máshova nem sorolt, egyéb fogyasztási 
cikk javítása

952919 M.n.s. személyi-, háztartási cikk javítása

5510100 Szállodai szolgáltatás 551010 Szálláshely-szolgáltatás szobákban, önálló 
egységekben napi takarítással

5521101 Ifjúságiszállás-szolgáltatás 552011 Szálláshely-szolgáltatás ifjúsági szállóban, 
üdülőházban

5521102 Turistaszállás-szolgáltatás 553011 Kemping szolgáltatás
5522100 Kempingszolgáltatás 553011 Kemping szolgáltatás
5522100 Kempingszolgáltatás 553012 Lakókocsi és kamionparkoló szolgáltatása
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5523110 Szünidei gyermektáboroztatás 551010 Szálláshely-szolgáltatás szobákban, önálló 
egységekben napi takarítással

5523110 Szünidei gyermektáboroztatás 552019 Egyéb szálláshely-szolgáltatás napi 
takarítás nélkül

5523120 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 552019 Egyéb szálláshely-szolgáltatás napi 
takarítás nélkül

5523130 Bútorozottszálláshely-szolgáltatás 552012 Szálláshely-szolgáltatás üdülőbérleti jogos 
rendszerben

5523130 Bútorozottszálláshely-szolgáltatás 552019 Egyéb szálláshely-szolgáltatás napi 
takarítás nélkül

5523140 Szállítóeszközön nyújtott szálláshely-
szolgáltatás

559013 Hálókocsiban és egyéb közlekedési 
eszközökön szálláshely szolgáltatása

5523150 Máshova nem sorolt, egyéb szálláshely-
szolgáltatás

559011 Kollégiumi, diákszállói szálláshely-
szolgáltatás diákok számára

5523150 Máshova nem sorolt, egyéb szálláshely-
szolgáltatás

559012 Munkásszállói szálláshely -szolgáltatás

5523150 Máshova nem sorolt, egyéb szálláshely-
szolgáltatás

559019 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

5530110 Éttermi, cukrászdai szolgáltatás 561011 Ételszolgáltatás teljes kiszolgálással
5530120 Étkeztetés járművön 561012 Ételszolgáltatás vasúti étkezőkocsiban, 

hajón
5530130 Önkiszolgáló étkeztetés 561013 Önkiszolgáló ételszolgáltatás
5530140 Egyéb étkezőhelyi szolgáltatás 561019 Egyéb ételszolgáltatás
5540100 Bárok, hasonló vendéglátás 563010 Italszolgáltatás
5551101 Alapfokú oktatásban részesülők 

étkeztetése
562920 Üzemi étkeztetés

5551102 Középfokú oktatásban részesülők 
étkeztetése

562920 Üzemi étkeztetés

5551103 Felsőfokú oktatásban részesülők 
étkeztetése

562920 Üzemi étkeztetés

5551104 Egyéb munkahelyi étkeztetés 562920 Üzemi étkeztetés
5551109 Egyéb, korlátozottan igénybe vehető 

vendéglátás
562920 Üzemi étkeztetés

5552110 Ételkészítés lakosságnak 562111 Ételszolgáltatás rendezvényeken 
magánszemély számára

5552120 Ételkészítés közlekedési szervezetnek 562911 Szerződéses vendéglátás közlekedési 
szervezetek számára

5552130 Ételkészítés más szervezeteknek 562119 Egyéb ételszolgáltatás rendezvényeken
5552130 Ételkészítés más szervezeteknek 562919 Egyéb szerződéses vendéglátás
6010110 Helyközi vasúti személyszállítás 491011 Város és tájnéző személyszállítás vasúton

6010110 Helyközi vasúti személyszállítás 491019 Egyéb helyközi vasúti személyszállítás
6010120 Helyközi vasúti személy- és járműszállítás 491019 Egyéb helyközi vasúti személyszállítás

6010210 Vasúti hűtőszállítás 492011 Vasúti áruszállítás hűtőkocsiban
6010220 Vasúti kőolajszállítás 492012 Vasúti kőolajszállítás
6010230 Egyéb folyékony, gáznemű áru vasúti 

szállítása
492013 Egyéb folyékony és gáznemű áru vasúti 

szállítása
6010240 Konténeres vasúti áruszállítás 492014 Intermodális konténer vasúti szállítása
6010250 Postai küldemény vasúti szállítása 492015 Postai küldemény vasúti szállítása
6010260 Ömlesztett áru vasúti szállítása 492016 Ömlesztett áru vasúti szállítása
6010270 Egyéb áru vasúti szállítása 492019 Egyéb áru vasúti szállítása
6010300 Vasúti tolatás, vontatás 522111 Vasúti tolatás, vontatás
6021101 Földalattival, metróval történő 

személyszállítás
493110 Városi és elővárosi vasúti személyszállítás

64



SZJ'03-TESZOR'08 fordítókulcs

SZJ'03 kód SZJ'03megnevezés TESZOR'08 kód TESZOR'08 megnevezés

6021109 Egyéb városi, elővárosi személyszállítás 493110 Városi és elővárosi vasúti személyszállítás

6021200 Vegyes  szárazföldi személyszállítás 493122 Városi és elővárosi menetrendszerinti 
személyszállítás vegyes szállítási eszközzel

6021311 Személyszállítás villamossal, 
fogaskerekűvel

493121 Városi és elővárosi menetrend szerinti 
szárazföldi személyszállítás

6021312 Személyszállítás trolibusszal 493121 Városi és elővárosi menetrend szerinti 
szárazföldi személyszállítás

6021313 Helyi, városi, elővárosi autóbusz-
közlekedés

493121 Városi és elővárosi menetrend szerinti 
szárazföldi személyszállítás

6021320 Speciális városi, elővárosi nem vasúti 
személyszállítás

493913 Egyéb különleges célú menetrend szerinti 
szárazföldi személyszállítás

6021410 Távolsági, menetrend szerinti, közúti, nem 
vasúti személyszállítás

493911 Távolsági menetrend szerinti szárazföldi 
személyszállítás

6021420 Távolsági, egyéb közúti személyszállítás 493912 Távolsági különleges célú menetrend 
szerinti szárazföldi személyszállítás

6021510 Kötélpályás személyszállítás 493121 Városi és elővárosi menetrend szerinti 
szárazföldi személyszállítás

6021510 Kötélpályás személyszállítás 493920 Személyszállítás drótkötélpályán, siklón, 
síliften

6021520 Egyéb, menetrend szerinti szárazföldi 
személyszállítás

493911 Távolsági menetrend szerinti szárazföldi 
személyszállítás

6022110 Taxiszolgáltatás 493211 Taxis személyszállítás
6022120 Személygépkocsi-kölcsönzés vezetővel 493212 Személygépkocsi és a 3.5 tonnánál kisebb 

teherbírású gépjármű kölcsönzése 
vezetővel

6023110 Autóbuszkölcsönzés vezetővel 493931 Autóbusz-kölcsönzés vezetővel
6023120 Turista-, városnézőbusz-szolgáltatás 493932 Város- és tájnézőbusz szolgáltatás
6023130 Személyszállítás állati vontatású járművel 493935 Személyszállítás emberi és állati vontatású 

járművel
6023140 Egyéb, nem menetrend szerinti szárazföldi 

személyszállítás
493933 Nem menetrend szerinti helyi charter 

buszszolgáltatás
6023140 Egyéb, nem menetrend szerinti szárazföldi 

személyszállítás
493934 Nem menetrend szerinti távolsági charter 

buszszolgáltatás
6023140 Egyéb, nem menetrend szerinti szárazföldi 

személyszállítás
493939 Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás

6024110 Közúti hűtőszállítás 494111 Közúti hűtőkocsis szállítás
6024120 Kőolajtermékek közúti szállítása 494112 Kőolajtermék közúti szállítása
6024130 Egyéb folyékony, gáznemű áru közúti 

szállítása
494113 Egyéb folyékony, gáznemű áru közúti 

szállítása
6024140 Konténeres áru közúti szállítása 494114 Intermodális konténer közúti szállítása
6024150 Közúti bútorszállítás 494211 Lakossági költöztetés
6024150 Közúti bútorszállítás 494219 Egyéb költöztetés
6024160 Ömlesztett áru közúti szállítása 494115 Száraz ömlesztett áru közúti szállítása
6024170 Egyéb áru közúti szállítása speciális 

járművel
494116 Élő állat közúti szállítása

6024170 Egyéb áru közúti szállítása speciális 
járművel

494117 Közúti áruszállítás emberi vagy állati 
vontatású járművel

6024210 Postai küldemények közúti szállítása 494118 Postai küldemény közúti szállítása
6024220 Egyéb áru közúti szállítása 494119 Egyéb közúti áruszállítás
6024220 Egyéb áru közúti szállítása 532012 Étel házhozszállítása
6024220 Egyéb áru közúti szállítása 532019 Egyéb m.n.s. postai, futárpostai 

szolgáltatás
6024300 Közúti áruszállító jármű bérbeadása 

vezetővel
494120 Közúti 3.5 tonnánál nagyobb teherbírású 

gépjármű kölcsönzése vezetővel
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6030110 Kőolaj csővezetékes szállítása 495011 Nyers és feldolgozott kőolaj és 
származékaik csővezetékes szállítása

6030120 Gáz csővezetékes szállítása 495012 Földgáz csővezetékes szállítása
6030130 Egyéb áru csővezetékes szállítása 495019 Egyéb termékek csővezetékes szállítása
6110110 Tengeri személyszállítás komphajóval 501011 Tengeri, tengerpart menti személyszállítás 

komphajóval
6110120 Egyéb tengeri személyszállítás 501012 Tengeri, tengerpart menti személyszállítás 

tengerjáró hajóval
6110120 Egyéb tengeri személyszállítás 501019 Egyéb tengeri, tengerpart menti 

személyszállítás
6110210 Tengeri hűtőszállítás 502011 Tengeri, tengerpart menti hűtőszállítás
6110220 Kőolaj tengeri szállítása 502012 Kőolaj tengeri, tengerpart menti szállítása 

tankhajóval
6110230 Egyéb folyékony, gáznemű áru tengeri 

szállítása
502013 Egyéb folyékony, légnemű áru tengeri és 

tengerpart menti szállítása tankhajóval
6110240 Konténeres áru tengeri szállítása 502014 Intermodális konténer tengeri, tengerpart 

menti szállítása
6110250 Postai küldemény tengeri szállítása 502019 Egyéb áru tengeri, tengerpart menti 

szállítása
6110260 Ömlesztett áru tengeri szállítása 502015 Ömlesztett áru tengeri, tengerpart menti 

szállítása
6110270 Egyéb áru tengeri szállítása 502019 Egyéb áru tengeri, tengerpart menti 

szállítása
6110310 Tengerjáró hajó kölcsönzése legénységgel 501020 Tengeri, tengerpart menti jármű 

kölcsönzése legénységgel 
személyszállításhoz

6110310 Tengerjáró hajó kölcsönzése legénységgel 502021 Áruszállító tengeri, tengerpart menti hajó 
kölcsönzése legénységgel

6110320 Tengeri vontatás, tolatás 502022 Tengeri, tengerpart menti vontatás, tolatás

6110320 Tengeri vontatás, tolatás 522215 Tengeri, tengerpart menti hajómentés, vízre 
emelés

6120110 Belvízi átkelő személyszállítás 503011 Belvízi személyszállítás komphajóval
6120120 Egyéb belvízi személyszállítás 503012 Belvízi személyszállítás hajóval
6120120 Egyéb belvízi személyszállítás 503013 Belvízi személyszállítás városnéző és 

kiránduló hajóval
6120120 Egyéb belvízi személyszállítás 503019 Egyéb belvízi személyszállítás
6120210 Belvízi hűtőszállítás 504011 Belvízi hűtőszállítás
6120220 Kőolaj belvízi szállítása 504012 Kőolaj belvízi szállítása tankhajóval
6120230 Egyéb folyékony, gáznemű áru belvízi 

szállítása
504013 Egyéb folyékony, légnemű áru belvízi 

szállítása tankhajóval
6120240 Konténeres áru belvízi szállítása 504014 Intermodális konténer belvízi szállítása
6120250 Egyéb áru belvízi szállítása 504019 Egyéb áruk belvízi szállítása
6120310 Belvízi járművek kölcsönzése legénységgel 503020 Belvízi személyszállító hajó kölcsönzése 

legénységgel
6120310 Belvízi járművek kölcsönzése legénységgel 504021 Belvízi áruszállító hajó kölcsönzése 

legénységgel
6120320 Belvízi vontatás, tolatás 504022 Belvízi vontatás, tolatás
6120320 Belvízi vontatás, tolatás 522216 Belvízi hajómentés, vízre emelés
6210100 Menetrend szerinti légi személyszállítás 511011 Belföldi menetrend szerinti légi 

személyszállítás
6210100 Menetrend szerinti légi személyszállítás 511013 Nemzetközi menetrend szerinti légi 

személyszállítás
6210210 Postai küldemények légi szállítása 512112 Postai küldemény légi szállítása
6210220 Konténeres áru légi szállítása 512111 Intermodális konténer menetrend szerinti 

légi szállítása
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6210230 Egyéb áru légi szállítása 512113 Egyéb áruk menetrend szerinti légi 
szállítása

6220100 Nem menetrend szerinti légi 
személyszállítás

511012 Belföldi nem menetrend szerinti légi 
személyszállítás (kivéve: városnézés)

6220100 Nem menetrend szerinti légi 
személyszállítás

511014 Nemzetközi nem menetrend szerinti légi 
személyszállítás

6220100 Nem menetrend szerinti légi 
személyszállítás

511015 Város- és tájnéző nem menetrend szerinti 
légi személyszállítás

6220200 Nem menetrend szerinti légi teherszállítás 512114 Egyéb áruk nem menetrend szerinti légi 
szállítása

6220300 Légi jámű kölcsönzése személyzettel 511020 Légi személyszállító jármű kölcsönzése 
személyzettel

6220300 Légi jámű kölcsönzése személyzettel 512120 Áruszállító légi jármű kölcsönzése 
személyzettel

6230100 Űrszállítás 512211 Személyek űrszállítása
6230100 Űrszállítás 512212 Áruk űrszállítása
6230100 Űrszállítás 522320 Űrszállítást kiegészítő szolgáltatás
6311110 Konténeres rakomány kezelése 522411 Konténeres rakománykezelés kikötőben
6311110 Konténeres rakomány kezelése 522412 Egyéb konténeres rakománykezelés
6311120 Egyéb rakomány kezelése 522413 Egyéb rakománykezelés kikötőben
6311120 Egyéb rakomány kezelése 522419 Egyéb rakománykezelés
6312110 Hűtött áru tárolása 521011 Hűtött áruk tárolása
6312121 Folyékony áru tárolása 521012 Folyékony és gáznemű áru tárolása
6312122 Gáznemű áru tárolása 521012 Folyékony és gáznemű áru tárolása
6312130 Gabonafélék tárolása 521013 Gabonafélék tárolása
6312140 Egyéb tárolás 521019 Egyéb tárolás, raktározás
6321101 Vasúti szállítást segítő szolgáltatás 522119 Egyéb vasúti szállítást kiegészítő 

szolgáltatás
6321102 Vasútijármű-javítás, -karbantartás 522119 Egyéb vasúti szállítást kiegészítő 

szolgáltatás
6321210 Autóbusz-pályaudvari szolgáltatás 522121 Autóbusz-pályaudvari szolgáltatás
6321220 Közút üzemeltetése 522122 Közút üzemeltetése
6321230 Híd, alagút üzemeltetése 522123 Híd, alagút üzemeltetése
6321240 Parkolási szolgáltatás 522124 Parkolási szolgáltatás
6321250 Egyéb közúti üzemeltetési szolgáltatás 522129 Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő 

szolgáltatás
6321250 Egyéb közúti üzemeltetési szolgáltatás 522130 Csővezetékes szállítást kiegészítő 

szolgáltatás
6322110 Kikötői, vízi út üzemeltetése 522211 Tengeri, tengerpart menti kikötő, vízi út 

üzemeltetése (kivéve: rakománykezelés)
6322110 Kikötői, vízi út üzemeltetése 522212 Belvízi utak üzemeltetése (kivéve: 

rakománykezelés)
6322120 Révkalauzi szolgáltatás 522213 Tengeri, tengerpart menti révkalauzi és 

hajókikötési szolgáltatás
6322120 Révkalauzi szolgáltatás 522214 Belvízi révkalauzi és hajókikötési 

szolgáltatás
6322130 Hajókikötési szolgáltatás 522213 Tengeri, tengerpart menti révkalauzi és 

hajókikötési szolgáltatás
6322130 Hajókikötési szolgáltatás 522214 Belvízi révkalauzi és hajókikötési 

szolgáltatás
6322140 Navigáció támogatása 522211 Tengeri, tengerpart menti kikötő, vízi út 

üzemeltetése (kivéve: rakománykezelés)
6322140 Navigáció támogatása 522212 Belvízi utak üzemeltetése (kivéve: 

rakománykezelés)
6322150 Hajómentés 522215 Tengeri, tengerpart menti hajómentés, vízre 

emelés
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6322150 Hajómentés 522216 Belvízi hajómentés, vízre emelés
6322160 Máshova nem sorolt, vízi szállítást segítő 

szolgáltatás
522219 Egyéb vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

6322160 Máshova nem sorolt, vízi szállítást segítő 
szolgáltatás

853213 On-line felső középfokú szakmai oktatás

6322160 Máshova nem sorolt, vízi szállítást segítő 
szolgáltatás

853214 Egyéb felső középfokú szakmai oktatás

6323110 Repülőtér üzemeltetése 522311 Repülőtér üzemeltetése (kivéve: 
rakománykezelés)

6323120 Légiforgalmi szolgáltatás 522312 Légiforgalmi szolgáltatás
6323131 Légijármű-javítás 331610 Légi- és űrjármű javítása, karbantartása
6323139 Máshova nem sorolt, egyéb, légi szállítást 

segítő  szolgáltatás
522319 Egyéb légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

6323139 Máshova nem sorolt, egyéb, légi szállítást 
segítő  szolgáltatás

853213 On-line felső középfokú szakmai oktatás

6323139 Máshova nem sorolt, egyéb, légi szállítást 
segítő  szolgáltatás

853214 Egyéb felső középfokú szakmai oktatás

6330110 Csomagtúra-szolgáltatás 791211 Utazásszervezés
6330110 Csomagtúra-szolgáltatás 791212 Túravezetés, idegenvezetés
6330121 Utazásközvetítés 791122 Körutazás foglalása
6330121 Utazásközvetítés 791123 Túra csomag foglalása
6330122 Külföldiszálláshely-értékesítés 791121 Szálláshely-foglalás
6330129 Egyéb utazási ügynöki szolgáltatás 791111 Repülőjegy-foglalás
6330129 Egyéb utazási ügynöki szolgáltatás 791112 Vasúti jegyfoglalás
6330129 Egyéb utazási ügynöki szolgáltatás 791113 Buszjegy-foglalás
6330129 Egyéb utazási ügynöki szolgáltatás 791114 Közlekedési eszköz bérlésének foglalása

6330129 Egyéb utazási ügynöki szolgáltatás 791119 Egyéb közlekedési eszköz foglalása
6330129 Egyéb utazási ügynöki szolgáltatás 791121 Szálláshely-foglalás
6330129 Egyéb utazási ügynöki szolgáltatás 799031 Üdülési jog csere
6330129 Egyéb utazási ügynöki szolgáltatás 799032 Kongresszusterem, bemutatóhely foglalása

6330130 Turistatájékoztatás 799011 Turisztikai reklám
6330130 Turistatájékoztatás 799012 Turistatájékoztatás
6330140 Idegenvezetés 799020 Idegenvezetés
6340110 Hajózási ügynöki szolgáltatás 522911 Hajózási ügynöki szolgáltatás
6340120 Egyéb szállítmányozás 522912 Egyéb szállítási ügynöki szolgáltatás
6340120 Egyéb szállítmányozás 522919 Egyéb szállítmányozás
6340200 Szállítmányozást kiegészítő szolgáltatás 522920 Egyéb m.n.s. szállítást kiegészítő 

tevékenység
6340200 Szállítmányozást kiegészítő szolgáltatás 749011 Számlaellenőrzés és felvilágosítás a 

fuvardíjról
6411110 Napilap, folyóirat postai továbbítása 531011 Hírlap, időszaki kiadvány postai továbbítása 

(egyetemes kötelezettséggel)

6411120 Levélküldemény postai továbbítása 531012 Levélküldeménnyel kapcsolatos egyetemes 
postai szolgáltatás

6411130 Csomagküldemény postai továbbítása 531013 Postacsomagokkal kapcsolatos egyetemes 
postai szolgáltatás

6411140 Postahivatali szolgáltatás 531014 Postahivatali szolgáltatás
6411150 Egyéb postai szolgáltatás 531019 Egyéb postai szolgáltatás (egyetemes 

kötelezettséggel)
6412110 Kombinált futárszolgálat 532011 Kombinált futárszolgálat
6412120 Egyéb futárszolgálat 532012 Étel házhozszállítása
6412120 Egyéb futárszolgálat 532019 Egyéb m.n.s. postai, futárpostai 

szolgáltatás

68



SZJ'03-TESZOR'08 fordítókulcs

SZJ'03 kód SZJ'03megnevezés TESZOR'08 kód TESZOR'08 megnevezés

6420110 Nyilvános helyi távbeszélő-szolgáltatás 611011 Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
(hozzáférés és használat biztosítása)

6420110 Nyilvános helyi távbeszélő-szolgáltatás 611012 Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
(kiegészítő hívásszolgáltatás biztosítása)

6420110 Nyilvános helyi távbeszélő-szolgáltatás 611020 Vezetékes távközlő összekapcsolás és 
hozzáférés

6420110 Nyilvános helyi távbeszélő-szolgáltatás 611049 Egyéb, vezetékes interneten nyújtott 
távközlési szolgáltatás

6420110 Nyilvános helyi távbeszélő-szolgáltatás 619010 Egyéb távközlés
6420121 Nyilvános belföldi távbeszélő-szolgáltatás 611011 Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

(hozzáférés és használat biztosítása)
6420121 Nyilvános belföldi távbeszélő-szolgáltatás 611012 Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

(kiegészítő hívásszolgáltatás biztosítása)
6420121 Nyilvános belföldi távbeszélő-szolgáltatás 611049 Egyéb, vezetékes interneten nyújtott 

távközlési szolgáltatás
6420121 Nyilvános belföldi távbeszélő-szolgáltatás 619010 Egyéb távközlés

6420122 Nyilvános nemzetközi távbeszélő-
szolgáltatás

611011 Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
(hozzáférés és használat biztosítása)

6420122 Nyilvános nemzetközi távbeszélő-
szolgáltatás

611012 Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
(kiegészítő hívásszolgáltatás biztosítása)

6420122 Nyilvános nemzetközi távbeszélő-
szolgáltatás

611049 Egyéb, vezetékes interneten nyújtott 
távközlési szolgáltatás

6420122 Nyilvános nemzetközi távbeszélő-
szolgáltatás

619010 Egyéb távközlés

6420131 Földfelszíni mobiltelefon-szolgáltatás 612011 Mobil távközlési szolgáltatás (hozzáférés és 
használat biztosítása)

6420131 Földfelszíni mobiltelefon-szolgáltatás 612012 Mobil távközlési szolgáltatás (kiegészítő 
hívásszolgáltatás biztosítása)

6420131 Földfelszíni mobiltelefon-szolgáltatás 612013 Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli 
távközlő hálózaton

6420131 Földfelszíni mobiltelefon-szolgáltatás 612020 Vezeték nélküli távközlési üzemeltetői 
szolgáltatás

6420131 Földfelszíni mobiltelefon-szolgáltatás 612041 Keskenysávú internetelérés vezeték nélküli 
hálózaton

6420131 Földfelszíni mobiltelefon-szolgáltatás 612042 Szélessávú internetelérés vezeték nélküli 
hálózaton

6420131 Földfelszíni mobiltelefon-szolgáltatás 619010 Egyéb távközlés
6420132 Műholdas mobiltelefon-szolgáltatás 612011 Mobil távközlési szolgáltatás (hozzáférés és 

használat biztosítása)
6420132 Műholdas mobiltelefon-szolgáltatás 612012 Mobil távközlési szolgáltatás (kiegészítő 

hívásszolgáltatás biztosítása)
6420132 Műholdas mobiltelefon-szolgáltatás 612013 Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli 

távközlő hálózaton
6420132 Műholdas mobiltelefon-szolgáltatás 612020 Vezeték nélküli távközlési üzemeltetői 

szolgáltatás
6420132 Műholdas mobiltelefon-szolgáltatás 612041 Keskenysávú internetelérés vezeték nélküli 

hálózaton
6420132 Műholdas mobiltelefon-szolgáltatás 612042 Szélessávú internetelérés vezeték nélküli 

hálózaton
6420132 Műholdas mobiltelefon-szolgáltatás 612049 Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás

6420132 Műholdas mobiltelefon-szolgáltatás 619010 Egyéb távközlés
6420133 Nyalábolt, üzleti mobiltelefon-szolgáltatás 612011 Mobil távközlési szolgáltatás (hozzáférés és 

használat biztosítása)
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6420133 Nyalábolt, üzleti mobiltelefon-szolgáltatás 612012 Mobil távközlési szolgáltatás (kiegészítő 
hívásszolgáltatás biztosítása)

6420133 Nyalábolt, üzleti mobiltelefon-szolgáltatás 612013 Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli 
távközlő hálózaton

6420133 Nyalábolt, üzleti mobiltelefon-szolgáltatás 612020 Vezeték nélküli távközlési üzemeltetői 
szolgáltatás

6420133 Nyalábolt, üzleti mobiltelefon-szolgáltatás 612041 Keskenysávú internetelérés vezeték nélküli 
hálózaton

6420133 Nyalábolt, üzleti mobiltelefon-szolgáltatás 612042 Szélessávú internetelérés vezeték nélküli 
hálózaton

6420133 Nyalábolt, üzleti mobiltelefon-szolgáltatás 612049 Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás

6420133 Nyalábolt, üzleti mobiltelefon-szolgáltatás 619010 Egyéb távközlés

6420141 Virtuális, magánhálózati szolgáltatás 611013 Magánhálózat vezetékes távközlő 
hálózaton

6420141 Virtuális, magánhálózati szolgáltatás 611020 Vezetékes távközlő összekapcsolás és 
hozzáférés

6420141 Virtuális, magánhálózati szolgáltatás 611030 Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton
6420141 Virtuális, magánhálózati szolgáltatás 612013 Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli 

távközlő hálózaton
6420141 Virtuális, magánhálózati szolgáltatás 612020 Vezeték nélküli távközlési üzemeltetői 

szolgáltatás
6420141 Virtuális, magánhálózati szolgáltatás 612030 Adatátvitel vezeték nélküli távközlő 

hálózaton
6420141 Virtuális, magánhálózati szolgáltatás 619010 Egyéb távközlés
6420142 Megosztott hálózati szolgáltatás 611013 Magánhálózat vezetékes távközlő 

hálózaton
6420142 Megosztott hálózati szolgáltatás 611020 Vezetékes távközlő összekapcsolás és 

hozzáférés
6420142 Megosztott hálózati szolgáltatás 611030 Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton
6420142 Megosztott hálózati szolgáltatás 612013 Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli 

távközlő hálózaton
6420142 Megosztott hálózati szolgáltatás 612020 Vezeték nélküli távközlési üzemeltetői 

szolgáltatás
6420142 Megosztott hálózati szolgáltatás 612030 Adatátvitel vezeték nélküli távközlő 

hálózaton
6420142 Megosztott hálózati szolgáltatás 619010 Egyéb távközlés
6420143 Bérelt vonali szolgáltatás 611013 Magánhálózat vezetékes távközlő 

hálózaton
6420143 Bérelt vonali szolgáltatás 611020 Vezetékes távközlő összekapcsolás és 

hozzáférés
6420143 Bérelt vonali szolgáltatás 611030 Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton
6420143 Bérelt vonali szolgáltatás 612013 Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli 

távközlő hálózaton
6420143 Bérelt vonali szolgáltatás 612020 Vezeték nélküli távközlési üzemeltetői 

szolgáltatás
6420143 Bérelt vonali szolgáltatás 612030 Adatátvitel vezeték nélküli távközlő 

hálózaton
6420143 Bérelt vonali szolgáltatás 619010 Egyéb távközlés
6420150 Dedikált, üzleti  hálózati szolgáltatás 611013 Magánhálózat vezetékes távközlő 

hálózaton
6420150 Dedikált, üzleti  hálózati szolgáltatás 611020 Vezetékes távközlő összekapcsolás és 

hozzáférés
6420150 Dedikált, üzleti  hálózati szolgáltatás 611030 Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton
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6420150 Dedikált, üzleti  hálózati szolgáltatás 612013 Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli 
távközlő hálózaton

6420150 Dedikált, üzleti  hálózati szolgáltatás 612020 Vezeték nélküli távközlési üzemeltetői 
szolgáltatás

6420150 Dedikált, üzleti  hálózati szolgáltatás 612030 Adatátvitel vezeték nélküli távközlő 
hálózaton

6420150 Dedikált, üzleti  hálózati szolgáltatás 619010 Egyéb távközlés
6420161 Szinkron adathálózati szolgáltatás 611030 Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton
6420161 Szinkron adathálózati szolgáltatás 612030 Adatátvitel vezeték nélküli távközlő 

hálózaton
6420161 Szinkron adathálózati szolgáltatás 613010 Műholdas távközlés (kivéve: műholdas 

műsorelosztás)
6420161 Szinkron adathálózati szolgáltatás 619010 Egyéb távközlés
6420162 Aszinkron, kapcsolásorientált adathálózati 

szolgáltatás
611030 Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton

6420162 Aszinkron, kapcsolásorientált adathálózati 
szolgáltatás

612030 Adatátvitel vezeték nélküli távközlő 
hálózaton

6420162 Aszinkron, kapcsolásorientált adathálózati 
szolgáltatás

613010 Műholdas távközlés (kivéve: műholdas 
műsorelosztás)

6420162 Aszinkron, kapcsolásorientált adathálózati 
szolgáltatás

619010 Egyéb távközlés

6420163 Aszinkron, adathálózati szolgáltatás 611030 Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton
6420163 Aszinkron, adathálózati szolgáltatás 612030 Adatátvitel vezeték nélküli távközlő 

hálózaton
6420163 Aszinkron, adathálózati szolgáltatás 613010 Műholdas távközlés (kivéve: műholdas 

műsorelosztás)
6420180 Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása 611041 Gerinchálózati internetszolgáltatás

6420180 Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása 611042 Keskenysávú internet-hozzáférés 
vezetékes hálózaton

6420180 Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása 611043 Szélessávú internet-hozzáférés vezetékes 
hálózaton

6420180 Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása 612041 Keskenysávú internetelérés vezeték nélküli 
hálózaton

6420180 Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása 612042 Szélessávú internetelérés vezeték nélküli 
hálózaton

6420180 Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása 613010 Műholdas távközlés (kivéve: műholdas 
műsorelosztás)

6420180 Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása 619010 Egyéb távközlés

6420211 Országos és körzeti televízióműsor-szórás 612050 Vezeték nélküli műsorelosztás

6420211 Országos és körzeti televízióműsor-szórás 613010 Műholdas távközlés (kivéve: műholdas 
műsorelosztás)

6420212 Helyi televízióműsor-szórás 612050 Vezeték nélküli műsorelosztás
6420213 Televízióműsor-elosztás rádiótávközlő 

rendszeren
612050 Vezeték nélküli műsorelosztás

6420213 Televízióműsor-elosztás rádiótávközlő 
rendszeren

613020 Műholdas műsorelosztás

6420214 Televízióműsor-szétosztás 612050 Vezeték nélküli műsorelosztás
6420214 Televízióműsor-szétosztás 613020 Műholdas műsorelosztás
6420215 Műsor-multiplexszolgáltatás 612050 Vezeték nélküli műsorelosztás
6420215 Műsor-multiplexszolgáltatás 613020 Műholdas műsorelosztás
6420221 Országos és körzeti rádióműsor szórása 611013 Magánhálózat vezetékes távközlő 

hálózaton
6420221 Országos és körzeti rádióműsor szórása 611030 Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton
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6420221 Országos és körzeti rádióműsor szórása 611049 Egyéb, vezetékes interneten nyújtott 
távközlési szolgáltatás

6420221 Országos és körzeti rádióműsor szórása 612013 Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli 
távközlő hálózaton

6420221 Országos és körzeti rádióműsor szórása 612030 Adatátvitel vezeték nélküli távközlő 
hálózaton

6420221 Országos és körzeti rádióműsor szórása 612049 Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás

6420221 Országos és körzeti rádióműsor szórása 613010 Műholdas távközlés (kivéve: műholdas 
műsorelosztás)

6420222 Helyi rádióműsor szórása 611013 Magánhálózat vezetékes távközlő 
hálózaton

6420222 Helyi rádióműsor szórása 611030 Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton
6420222 Helyi rádióműsor szórása 611049 Egyéb, vezetékes interneten nyújtott 

távközlési szolgáltatás
6420222 Helyi rádióműsor szórása 612013 Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli 

távközlő hálózaton
6420222 Helyi rádióműsor szórása 612030 Adatátvitel vezeték nélküli távközlő 

hálózaton
6420222 Helyi rádióműsor szórása 612049 Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás

6420222 Helyi rádióműsor szórása 613010 Műholdas távközlés (kivéve: műholdas 
műsorelosztás)

6420223 Rádióműsor-szétosztás 611013 Magánhálózat vezetékes távközlő 
hálózaton

6420223 Rádióműsor-szétosztás 611030 Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton
6420223 Rádióműsor-szétosztás 611049 Egyéb, vezetékes interneten nyújtott 

távközlési szolgáltatás
6420223 Rádióműsor-szétosztás 612013 Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli 

távközlő hálózaton
6420223 Rádióműsor-szétosztás 612030 Adatátvitel vezeték nélküli távközlő 

hálózaton
6420223 Rádióműsor-szétosztás 612049 Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás

6420223 Rádióműsor-szétosztás 613010 Műholdas távközlés (kivéve: műholdas 
műsorelosztás)

6420224 Rádióműsor-multiplexátvitel 611013 Magánhálózat vezetékes távközlő 
hálózaton

6420224 Rádióműsor-multiplexátvitel 611030 Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton
6420224 Rádióműsor-multiplexátvitel 612013 Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli 

távközlő hálózaton
6420224 Rádióműsor-multiplexátvitel 612030 Adatátvitel vezeték nélküli távközlő 

hálózaton
6420224 Rádióműsor-multiplexátvitel 613010 Műholdas távközlés (kivéve: műholdas 

műsorelosztás)
6420231 Távbeszélő célú összekapcsolás 611020 Vezetékes távközlő összekapcsolás és 

hozzáférés
6420231 Távbeszélő célú összekapcsolás 612020 Vezeték nélküli távközlési üzemeltetői 

szolgáltatás
6420231 Távbeszélő célú összekapcsolás 613010 Műholdas távközlés (kivéve: műholdas 

műsorelosztás)
6420232 Adatátviteli célú összekapcsolás 611030 Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton
6420232 Adatátviteli célú összekapcsolás 612030 Adatátvitel vezeték nélküli távközlő 

hálózaton
6420232 Adatátviteli célú összekapcsolás 613010 Műholdas távközlés (kivéve: műholdas 

műsorelosztás)
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6420281 Integrált távközlési szolgáltatás 611049 Egyéb, vezetékes interneten nyújtott 
távközlési szolgáltatás

6420281 Integrált távközlési szolgáltatás 612049 Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás

6420281 Integrált távközlési szolgáltatás 619010 Egyéb távközlés
6420282 Távkonferencia-szolgáltatás 611049 Egyéb, vezetékes interneten nyújtott 

távközlési szolgáltatás
6420282 Távkonferencia-szolgáltatás 612049 Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás

6420282 Távkonferencia-szolgáltatás 619010 Egyéb távközlés
6420283 Telex-, távirat-, telefax-szolgáltatás 611049 Egyéb, vezetékes interneten nyújtott 

távközlési szolgáltatás
6420283 Telex-, távirat-, telefax-szolgáltatás 612049 Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás

6420283 Telex-, távirat-, telefax-szolgáltatás 619010 Egyéb távközlés
6420289 Egyéb, máshova nem sorolt távközlési 

szolgáltatás
619010 Egyéb távközlés

6420300 Vezetékes műsorjelelosztás 611051 Vezetékes műsorelosztás, alapcsomag
6420300 Vezetékes műsorjelelosztás 611052 Vezetékes műsor elosztása, választható 

csomag
6420300 Vezetékes műsorjelelosztás 611053 Vezetékes műsorelosztás 

igénybevételenként fizetendő
6420300 Vezetékes műsorjelelosztás 613020 Műholdas műsorelosztás
6511100 Jegybanki szolgáltatás 641110 Jegybanki tevékenység
6512100 Egyéb monetáris közvetítés 641911 Betétgyűjtés vállalkozások, intézmények 

számára
6512100 Egyéb monetáris közvetítés 641912 Betétgyűjtés egyéb betéteseknek
6512100 Egyéb monetáris közvetítés 641921 Monetáris intézmények ágazaton belüli 

hitelnyújtása
6512100 Egyéb monetáris közvetítés 641922 Monetáris intézmények fogyasztási célú 

hitelnyújtása
6512100 Egyéb monetáris közvetítés 641923 Monetáris intézmények lakásalapú 

jelzáloghitel-nyújtása
6512100 Egyéb monetáris közvetítés 641924 Monetáris intézmények nem lakásalapú 

jelzáloghitel-nyújtása
6512100 Egyéb monetáris közvetítés 641925 Monetáris intézmények nem jelzálog alapú 

üzleti hitelnyújtása
6512100 Egyéb monetáris közvetítés 641926 Monetáris intézmények hitelkártya 

szolgáltatása
6512100 Egyéb monetáris közvetítés 641929 Monetáris intézmények egyéb hitelnyújtása

6512100 Egyéb monetáris közvetítés 641930 Egyéb m.n.s. monetáris pénzügyi 
szolgáltatás

6521100 Pénzügyi lízing 649110 Pénzügyi lízing
6522100 Egyéb hitelnyújtás 649211 Nem monetáris intézmények ágazaton 

belüli hitelnyújtása
6522100 Egyéb hitelnyújtás 649212 Nem monetáris intézmények fogyasztási 

célú hitelnyújtása
6522100 Egyéb hitelnyújtás 649213 Nem monetáris intézmények lakásalapú 

jelzáloghitel-nyújtása
6522100 Egyéb hitelnyújtás 649214 Nem monetáris intézmények nem 

lakásalapú jelzáloghitel-nyújtása
6522100 Egyéb hitelnyújtás 649215 Nem monetáris intézmények nem jelzálog 

alapú üzleti hitelnyújtása
6522100 Egyéb hitelnyújtás 649216 Nem monetáris intézmények hitelkártya 

szolgáltatása
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6522100 Egyéb hitelnyújtás 649219 Nem monetáris intézmények egyéb 
hitelnyújtása

6522100 Egyéb hitelnyújtás 649919 Egyéb m.n.s. pénzügyi szolgáltatás (kivéve: 
a biztosítás és a nyugdíjalapok)

6523100 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi 
közvetítés

642010 Vagyonkezelés (holding)

6523100 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi 
közvetítés

643010 Befektetési és más pénzügyi alapokkal 
kapcsolatos szolgáltatás

6523100 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi 
közvetítés

649911 Befektetési banki szolgáltatás

6523100 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi 
közvetítés

649919 Egyéb m.n.s. pénzügyi szolgáltatás (kivéve: 
a biztosítás és a nyugdíjalapok)

6601110 Életbiztosítás 651110 Életbiztosítás
6601120 Életbiztosítással összefüggő 

viszontbiztosítás
652011 Életbiztosítás viszontbiztosítása

6602110 Csoportos nyugdíjbiztosítás 653011 Egyéni nyugdíjalapok
6602110 Csoportos nyugdíjbiztosítás 653012 Csoportos nyugdíjalapok
6602120 Nyugdíjalap-kezeléssel kapcsolatos 

viszontbiztosítás
652050 Nyugdíjalapok viszontbiztosítása

6603110 Balesetbiztosítás 651211 Balesetbiztosítás
6603120 Egészségbiztosítás 651212 Egészségbiztosítás
6603130 Folyamatos egészségbiztosítás 651212 Egészségbiztosítás
6603210 Közútijármű-biztosítás 651221 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
6603210 Közútijármű-biztosítás 652021 Gépjármű-felelősségbiztosítás 

viszontbiztosítása
6603220 Egyéb járműbiztosítás 651229 Gépjármű egyéb biztosítása
6603220 Egyéb járműbiztosítás 652022 Egyéb gépjármű-biztosítás 

viszontbiztosítása
6603310 Tengeri-, légi-, vasútijármű-biztosítás 651231 Vasúti gördülőállomány biztosítása
6603310 Tengeri-, légi-, vasútijármű-biztosítás 651232 Légi jármű felelősségbiztosítása
6603310 Tengeri-, légi-, vasútijármű-biztosítás 651233 Légi jármű egyéb biztosítása
6603310 Tengeri-, légi-, vasútijármű-biztosítás 651234 Hajó felelősségbiztosítás
6603310 Tengeri-, légi-, vasútijármű-biztosítás 651235 Egyéb hajóbiztosítás
6603310 Tengeri-, légi-, vasútijármű-biztosítás 652023 Tengeri-, légi-, egyéb járműbiztosítás 

viszontbiztosítása
6603320 Rakománybiztosítás 651236 Szállítmánybiztosítás
6603320 Rakománybiztosítás 652024 Szállítmánybiztosítás viszontbiztosítása
6603400 Tűz-, elemikár-, egyéb vagyonikár-

biztosítás
651241 Tűzkárbiztosítás

6603400 Tűz-, elemikár-, egyéb vagyonikár-
biztosítás

651249 Egyéb vagyonikár-biztosítás

6603400 Tűz-, elemikár-, egyéb vagyonikár-
biztosítás

652025 Tűz-, egyéb vagyonkár-biztosítás 
viszontbiztosítása

6603500 Általános felelősségbiztosítás 651250 Általános felelősségbiztosítás
6603500 Általános felelősségbiztosítás 652031 Általános felelősségbiztosítás 

viszontbiztosítása
6603600 Hitel-, kezességbiztosítás 651261 Hitelbiztosítás
6603600 Hitel-, kezességbiztosítás 651262 Kezességbiztosítás
6603600 Hitel-, kezességbiztosítás 652032 Hitel-, kezességbiztosítás viszontbiztosítása

6603710 Segítségnyújtás-biztosítás 651271 Utazási és segítségnyújtási biztosítás
6603710 Segítségnyújtás-biztosítás 652060 Egyéb nem életbiztosítás viszontbiztosítása

6603720 Jogvédelem-biztosítás 651272 Jogvédelmi biztosítás
6603720 Jogvédelem-biztosítás 652041 Jogvédelmi biztosítás viszontbiztosítása
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6603730 Pénzügyi veszteségek biztosítása 651273 Különböző pénzügyi veszteségek 
biztosítása

6603730 Pénzügyi veszteségek biztosítása 652042 Egyéb pénzügyiveszteség-biztosítás 
viszontbiztosítása

6603800 Egyéb nem életbiztosítás 651290 Egyéb nem életbiztosítás
6603800 Egyéb nem életbiztosítás 652060 Egyéb nem életbiztosítás viszontbiztosítása

6603900 Nem életbiztosítással összefüggő 
viszontbiztosítás

652012 Balesetbiztosítás viszontbiztosítása

6603900 Nem életbiztosítással összefüggő 
viszontbiztosítás

652013 Egészségbiztosítás viszontbiztosítása

6711100 Pénz-, tőkepiaci szabályozás 661111 Pénz-, tőkepiac működtetése
6711100 Pénz-, tőkepiaci szabályozás 661112 Pénz-, tőkepiac szabályozása
6711100 Pénz-, tőkepiaci szabályozás 661119 Pénz-, tőkepiac szabályozásához 

kapcsolódó egyéb szolgáltatás
6712100 Értékpapír-ügynöki tevékenység, 

alapkezelés
661211 Értékpapír-ügynöki szolgáltatás

6712100 Értékpapír-ügynöki tevékenység, 
alapkezelés

661212 Árutőzsdei ügynöki szolgáltatás

6712100 Értékpapír-ügynöki tevékenység, 
alapkezelés

663011 Portfóliókezelés (kivéve: nyugdíjalap)

6712100 Értékpapír-ügynöki tevékenység, 
alapkezelés

663012 Nyugdíjalap-kezelés

6713100 Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás 661213 Pénzváltás
6713100 Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás 661910 Értékpapír-tranzakciók feldolgozása, 

elszámolása
6713100 Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás 661921 Fúziós, akvizíciós szolgáltatások
6713100 Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás 661922 Vállalkozásfinanszírozással, kockázati 

tőkével kapcsolatos szolgáltatás
6713100 Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás 661929 Beruházási banki tevékenységgel 

kapcsolatos egyéb szolgáltatás
6713100 Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás 661931 Letétkezelés
6713100 Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás 661932 Értékmegőrzés
6713100 Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás 661991 Pénzügyi tanácsadás
6713100 Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás 661992 Pénzügyi tranzakciók feldolgozása, 

bankközi elszámolóház
6713100 Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás 661999 Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészítő 

szolgáltatás
6720100 Biztosítást, nyugdíjbiztosítást kiegészítő 

szolgáltatás
662110 Kockázatértékelés, kárszakértés

6720100 Biztosítást, nyugdíjbiztosítást kiegészítő 
szolgáltatás

662911 Aktuáriusi szolgáltatás

6720100 Biztosítást, nyugdíjbiztosítást kiegészítő 
szolgáltatás

662919 Biztosítással, nyugdíjalappal kapcsolatos 
egyéb m.n.s. kiegészítő szolgáltatás

6720200 Biztosításügynöki szolgáltatás 662210 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6720200 Biztosításügynöki szolgáltatás 662919 Biztosítással, nyugdíjalappal kapcsolatos 

egyéb m.n.s. kiegészítő szolgáltatás

7011110 Lakóingatlan-beruházás, -eladás 410010 Lakóépület
7011110 Lakóingatlan-beruházás, -eladás 410030 Lakóépület építése (új építés, bővítés, 

átépítés, felújítás)
7011120 Nem lakóingatlan-beruházás, -eladás 410020 Nem lakóépület
7011120 Nem lakóingatlan-beruházás, -eladás 410040 Nem lakóépület építése (új építés, bővítés, 

átépítés, felújítás)
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7012110 Lakóingatlan-forgalmazás 681011 Lakóingatlan és a hozzá tartozó telek 
adásvétele

7012110 Lakóingatlan-forgalmazás 681012 Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan 
adásvétele

7012120 Telekforgalmazás 681013 Lakótelek adásvétele
7012130 Nem lakóingatlan  forgalmazása 681014 Nem lakóingatlan és a hozzá tartozó telek 

adásvétele
7012140 Földterület-forgalmazás 681015 Nem lakótelek adásvétele
7020111 Lakásszolgáltatás 682011 Saját tulajdonú és bérelt lakóingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése
7020112 Lakásszolgáltatást kiegészítő szolgáltatás 682011 Saját tulajdonú és bérelt lakóingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése
7020113 Albérleti, ágybérleti szolgáltatás 559019 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
7020121 Út, vasút, vízi építmény, híd bérbeadása 682012 Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése
7020122 Ipari, mezőgazdasági, közlekedési, 

távközlési építmény, önálló rendeltetésű 
egység bérbeadása

682012 Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése

7020123 Kereskedelmi, szolgáltató-, tárolóépítmény 
(épületrész), önálló rendeltetésű egység 
bérbeadása

682012 Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése

7020124 Igazgatási, művelődési, oktatási, szociális, 
egészségügyi, sportépítmény (épületrész), 
önálló rendeltetésű egység bérbeadása

682012 Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése

7020125 Egyéb építmény (épületrész), önálló 
rendeltetésű egység bérbeadása

682012 Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése

7020126 Mezőgazdasági ültetvény bérbeadása 682012 Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése

7020127 Erdő, halastó bérbeadása 682012 Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése

7020128 Egyéb földterület bérbeadása 682012 Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése

7020129 Egyéb ingatlanhasznosítás 682012 Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése

7031110 Lakóingatlan-ügynöki szolgáltatás 683111 Lakóingatlan és a hozzá tartozó telek 
ügynöki értékesítése

7031110 Lakóingatlan-ügynöki szolgáltatás 683112 Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan 
ügynöki értékesítése

7031120 Telekügynöki szolgáltatás 683113 Lakótelek ingatlanügynöki értékesítése
7031130 Nem lakóingatlan-ügynöki szolgáltatás 683114 Nem lakóingatlanhoz kapcsolódó 

ingatlanügynöki értékesítés
7031140 Földterület-ügynöki szolgáltatás 683115 Nem lakótelek ingatlanügynöki értékesítése

7031150 Ingatlan-értékbecslés 683116 Ingatlan-értékbecslés
7032110 Lakóingatlan-kezelés 683211 Lakóingatlan-kezelés díjazásért vagy 

szerződéses alapon
7032110 Lakóingatlan-kezelés 683212 Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan 

kezelése díjazásért vagy szerződéses 
alapon

7032120 Nem lakóingatlan-kezelés 683213 Nem lakóingatlan-kezelés díjazásért vagy 
szerződéses alapon

7032130 Házfelügyelői szolgáltatás 811010 Építményüzemeltetés
7110100 Gépkocsikölcsönzés 771110 Személygépjármű és könnyűgépjármű 

kölcsönzése
7121110 Áruszállító jármű kölcsönzése 771211 Tehergépjármű kölcsönzése
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7121120 Vasúti jármű kölcsönzése 773911 Vasúti jármű kölcsönzése
7121130 Szállítótartály, konténer kölcsönzése 773912 Konténer kölcsönzése
7121140 Motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó 

kölcsönzése
773913 Motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó 

kölcsönzése
7121150 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése 771219 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
7122100 Vízi jármű kölcsönzése 773410 Vízi jármű kölcsönzése
7123100 Légi jármű kölcsönzése 773510 Légijármű kölcsönzése
7131100 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 773110 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7132100 Építőipari gép kölcsönzése 773210 Építőipari gép kölcsönzése
7132100 Építőipari gép kölcsönzése 773919 Egyéb, m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése
7133110 Irodagép kölcsönzése 773311 Irodagép és irodai berendezés kölcsönzése

7133120 Számítógép kölcsönzése 773312 Számítógép kölcsönzése
7134101 Máshova nem sorolt egyéb gép 

kölcsönzése
773914 Távközlési berendezés kölcsönzése

7134101 Máshova nem sorolt egyéb gép 
kölcsönzése

773919 Egyéb, m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése

7134102 Gazdasági haszonállat kölcsönzése 773919 Egyéb, m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése
7140110 Televízió-, rádió-, videokészülék és 

tartozékaik kölcsönzése
772911 Televízió-, rádió-, videokészülék és hasonló 

berendezés kölcsönzése
7140120 Videokazetta, DVD kölcsönzése 772210 Videokazetta és lemez kölcsönzése
7140130 Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése 772912 Bútor, háztartási eszköz kölcsönzése
7140140 Szórakozási, szabadidős cikk  kölcsönzése 772110 Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése

7140150 Hangszerkölcsönzés 772913 Hangszerkölcsönzés
7140160 Egyéb személyi, háztartási cikk 

kölcsönzése
772914 Lakástextil-kölcsönzés

7140160 Egyéb személyi, háztartási cikk 
kölcsönzése

772915 Textil, ruházat és lábbeli kölcsönzése

7140160 Egyéb személyi, háztartási cikk 
kölcsönzése

772916 Barkácsgép, -felszerelés kölcsönzése

7140160 Egyéb személyi, háztartási cikk 
kölcsönzése

772919 Egyéb, m.n.s. személyi használatú, 
háztartási cikk kölcsönzése

7210100 Hardver-szaktanácsadás 620210 Hardver-szaktanácsadás
7221110 Rendszerszoftver, felhasználói szoftver 

kiadása
582911 Csomagolt operációsrendszer

7221110 Rendszerszoftver, felhasználói szoftver 
kiadása

582912 Csomagolt hálózati szoftver

7221110 Rendszerszoftver, felhasználói szoftver 
kiadása

582913 Csomagolt adatbázis-kezelő szoftver

7221110 Rendszerszoftver, felhasználói szoftver 
kiadása

582914 Csomagolt fejlesztő eszköz, programnyelv 
szoftver

7221110 Rendszerszoftver, felhasználói szoftver 
kiadása

582931 Letölthető rendszerszoftver

7221120 Alkalmazói szoftverek kiadása 582110 Csomagolt számítógépes játékszoftver
7221120 Alkalmazói szoftverek kiadása 582120 Letölthető számítógépes játékszoftver
7221120 Alkalmazói szoftverek kiadása 582921 Általános üzleti, otthoni felhasználásra 

készült csomagolt alkalmazási szoftver
7221120 Alkalmazói szoftverek kiadása 582929 Egyéb csomagolt alkalmazási szoftver
7222110 Rendszer-, műszaki szaktanácsadás 620220 Rendszer-, szoftver-szaktanácsadás
7222120 Egyediszoftver-fejlesztés 620111 IT-alkalmazás tervezés, fejlesztés
7222120 Egyediszoftver-fejlesztés 620121 Játékszoftver eredeti példány
7222120 Egyediszoftver-fejlesztés 620129 Egyéb szoftver eredeti példány
7222130 Rendszerelemzés,  -programozás 620112 IT-hálózatrendszer tervezése, fejlesztése
7222140 Rendszer-karbantartási szolgáltatás 620230 IT műszaki támogatás
7222150 Egyéb számítástechnikai szakértés 620210 Hardver-szaktanácsadás
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7222150 Egyéb számítástechnikai szakértés 620920 Egyéb m.n.s. információtechnológiai, 
számítógépes szolgáltatás

7230100 Számítógép-üzemeltetés 620311 Hálózatüzemeltetés
7230100 Számítógép-üzemeltetés 620312 Számítógépes rendszer menedzselése
7230210 Adatfeldolgozás, táblázatkészítés 631111 Adatfeldolgozás
7230220 Adatrögzítés 631111 Adatfeldolgozás
7230230 Weboldal-szolgáltatás 631112 Webhoszting-szolgáltatás
7230240 Egyéb számítógépes feldolgozás 631113 Alkalmazási program szolgáltatása
7230240 Egyéb számítógépes feldolgozás 631119 Egyéb hoszting-, IT-infrastruktúra-

szolgáltatás
7230240 Egyéb számítógépes feldolgozás 631121 Letöltött videotartalom
7230240 Egyéb számítógépes feldolgozás 631122 Letöltött hangtartalom
7230300 Internetes hirdetési felület webgazda általi 

értékesítése
631112 Webhoszting-szolgáltatás

7240110 On-line kiadás 581130 On-line könyv
7240110 On-line kiadás 581220 On-line névtár/címtár, levelezőjegyzék
7240110 On-line kiadás 581320 On-line napilap
7240110 On-line kiadás 581420 On-line folyóirat, időszaki kiadvány
7240110 On-line kiadás 582120 Letölthető számítógépes játékszoftver
7240110 On-line kiadás 582130 On-line játék
7240110 On-line kiadás 582931 Letölthető rendszerszoftver
7240110 On-line kiadás 582932 Letölthető alkalmazási szoftver
7240110 On-line kiadás 582940 On-line szoftver
7240110 On-line kiadás 592035 Letölthető zeneművek
7240120 Webkereső portál üzemeltetése 631210 Világháló-portál tartalom
7240130 Egyéb adatbázis-szolgáltatás 620111 IT-alkalmazás tervezés, fejlesztés
7240130 Egyéb adatbázis-szolgáltatás 631111 Adatfeldolgozás
7240200 Internetes hirdetési felület egyéb, máshova 

nem sorolt értékesítése
631130 Internetes reklámhely, -idő

7250110 Irodagép-javítás 331216 Irodagép (kivéve: a számítógép és 
perifériái) javítása, karbantartása

7250110 Irodagép-javítás 951110 Számítógép és -periféria javítása
7250120 Számítógép-javítás 951110 Számítógép és -periféria javítása
7260100 Egyéb számítástechnikai szolgáltatás 620910 Számítógép, periféria telepítése
7260100 Egyéb számítástechnikai szolgáltatás 620920 Egyéb m.n.s. információtechnológiai, 

számítógépes szolgáltatás
7310110 Természettani kutatás, fejlesztés 721120 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti 

termékei
7310110 Természettani kutatás, fejlesztés 721913 Fizikai kutatás, fejlesztés
7310110 Természettani kutatás, fejlesztés 721950 Természet- és mérnöktudományi kutatás, 

fejlesztés eredeti termékei (kivéve: 
biotechnológia)

7310120 Kémiai, biológiai kutatás, fejlesztés 721111 Egészségügyi biotechnológiai kutatás, 
fejlesztés

7310120 Kémiai, biológiai kutatás, fejlesztés 721112 Környezeti, ipari biotechnológiai kutatás, 
fejlesztés

7310120 Kémiai, biológiai kutatás, fejlesztés 721113 Mezőgazdasági biotechnológiai kutatás, 
fejlesztés

7310120 Kémiai, biológiai kutatás, fejlesztés 721120 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti 
termékei

7310120 Kémiai, biológiai kutatás, fejlesztés 721914 Kémiai kutatás, fejlesztés
7310120 Kémiai, biológiai kutatás, fejlesztés 721916 Biológiai kutatás, fejlesztés
7310120 Kémiai, biológiai kutatás, fejlesztés 721950 Természet- és mérnöktudományi kutatás, 

fejlesztés eredeti termékei (kivéve: 
biotechnológia)
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7310130 Műszaki, technológiai kutatás, fejlesztés 721120 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti 
termékei

7310130 Műszaki, technológiai kutatás, fejlesztés 721921 Nanotechnológiai kutatás, fejlesztés
7310130 Műszaki, technológiai kutatás, fejlesztés 721929 Egyéb mérnöki, műszaki kutatás, fejlesztés  

(kivéve :biotechnológiát)
7310130 Műszaki, technológiai kutatás, fejlesztés 721950 Természet- és mérnöktudományi kutatás, 

fejlesztés eredeti termékei (kivéve: 
biotechnológia)

7310140 Agrártudományi kutatás, fejlesztés 721120 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti 
termékei

7310140 Agrártudományi kutatás, fejlesztés 721940 Mezőgazdasági kutatás, fejlesztés
7310140 Agrártudományi kutatás, fejlesztés 721950 Természet- és mérnöktudományi kutatás, 

fejlesztés eredeti termékei (kivéve: 
biotechnológia)

7310150 Orvostudományi, gyógyszerészeti kutatás, 
fejlesztés

721120 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti 
termékei

7310150 Orvostudományi, gyógyszerészeti kutatás, 
fejlesztés

721930 Orvostudományi kutatás, fejlesztés

7310150 Orvostudományi, gyógyszerészeti kutatás, 
fejlesztés

721950 Természet- és mérnöktudományi kutatás, 
fejlesztés eredeti termékei (kivéve: 
biotechnológia)

7310160 Egyéb természettudományi kutatás, 
fejlesztés

721120 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti 
termékei

7310160 Egyéb természettudományi kutatás, 
fejlesztés

721911 Matematikai kutatás, fejlesztés

7310160 Egyéb természettudományi kutatás, 
fejlesztés

721912 Számítástechnikai, informatikai kutatás, 
fejlesztés

7310160 Egyéb természettudományi kutatás, 
fejlesztés

721915 Földtani és környezeti kutatás, fejlesztés

7310160 Egyéb természettudományi kutatás, 
fejlesztés

721919 Egyéb természettudományi kutatás, 
fejlesztés

7310160 Egyéb természettudományi kutatás, 
fejlesztés

721950 Természet- és mérnöktudományi kutatás, 
fejlesztés eredeti termékei (kivéve: 
biotechnológia)

7310160 Egyéb természettudományi kutatás, 
fejlesztés

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, 
fejlesztés

7320110 Kulturális, szociológiai, pszichológiai 
kutatás

722012 Pszichológiai kutatás, fejlesztés

7320110 Kulturális, szociológiai, pszichológiai 
kutatás

722021 Nyelv- és irodalomtudományi kutatás, 
fejlesztés

7320110 Kulturális, szociológiai, pszichológiai 
kutatás

722029 Egyéb kutatás, fejlesztés a 
humántudományok területén

7320110 Kulturális, szociológiai, pszichológiai 
kutatás

722030 Társadalom- és humántudományi kutatás, 
fejlesztés eredeti termékei

7320120 Közgazdaság-tudományi kutatás 722011 Közgazdaságtani, üzleti tudományos 
kutatás, fejlesztés

7320120 Közgazdaság-tudományi kutatás 722030 Társadalom- és humántudományi kutatás, 
fejlesztés eredeti termékei

7320130 Jogtudományi kutatás 722013 Jogtudományi kutatás, fejlesztés
7320130 Jogtudományi kutatás 722030 Társadalom- és humántudományi kutatás, 

fejlesztés eredeti termékei
7320140 Nyelvészeti, nyelvi kutatás 722021 Nyelv- és irodalomtudományi kutatás, 

fejlesztés
7320140 Nyelvészeti, nyelvi kutatás 722030 Társadalom- és humántudományi kutatás, 

fejlesztés eredeti termékei
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7320150 Egyéb társadalomtudományi humán, 
kutatás

722019 Egyéb társadalomtudományi kutatás, 
fejlesztés

7320150 Egyéb társadalomtudományi humán, 
kutatás

722029 Egyéb kutatás, fejlesztés a 
humántudományok területén

7320150 Egyéb társadalomtudományi humán, 
kutatás

722030 Társadalom- és humántudományi kutatás, 
fejlesztés eredeti termékei

7411110 Jogi tanácsadás, képviselet 
büntetőeljárásban

691011 Jogi tanácsadás, képviselet 
büntetőeljárásban

7411120 Jogi tanácsadás, képviselet egyéb jogi 
eljárásban

691012 Jogi tanácsadás, képviselet gazdasági jogi 
eljárásban

7411120 Jogi tanácsadás, képviselet egyéb jogi 
eljárásban

691013 Jogi tanácsadás, képviselet munkajogi 
eljárásban

7411120 Jogi tanácsadás, képviselet egyéb jogi 
eljárásban

691014 Jogi tanácsadás, képviselet polgári jogi 
eljárásban

7411130 Jogi tanácsadás, képviselet kvázi bírósági 
testületek törvényes eljárásaiban

691017 Egyezségi és békéltető eljárás

7411130 Jogi tanácsadás, képviselet kvázi bírósági 
testületek törvényes eljárásaiban

691019 Egyéb jogi szolgáltatás

7411140 Jogi tanácsadás, képviselet szerzői jogi, 
iparjog-védelmi eljárásban

691015 Jogi szolgáltatás szabadalommal, szerzői 
joggal, szellemi tulajdonnal kapcsolatban

7411150 Jogi dokumentálás 691016 Közjegyzői szolgáltatás, egyéb jogi 
dokumentumok létrehozása

7411160 Aukcióval kapcsolatos jogi eljárás 691018 Aukcióval kapcsolatos jogi szolgáltatás
7411170 Egyéb jogi szolgáltatás 691019 Egyéb jogi szolgáltatás
7412110 Könyvvizsgálat (audit) 692010 Könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás
7412120 Beszámoló felülvizsgálata 692021 Beszámoló felülvizsgálata
7412130 Számviteli jelentés összeállítása 692022 Számviteli jelentés összeállítása
7412140 Egyéb számviteli szolgáltatás 692024 Bérszámfejtés
7412140 Egyéb számviteli szolgáltatás 692029 Egyéb számviteli szolgáltatás
7412200 Könyvelés 692023 Könyvelés
7412300 Adótanácsadás 692031 Adótanácsadás, adóbevallás készítése 

vállalkozások részére
7412300 Adótanácsadás 692032 Egyéni adóbevallás készítése, adótervezés

7412300 Adótanácsadás 692040 Csőd- és felszámolási eljáráshoz 
kapcsolódó szolgáltatások

7413110 Piackutatás 732011 Piackutatás: minőségi felmérés
7413110 Piackutatás 732012 Piackutatás: mennyiségi eseti felmérés
7413110 Piackutatás 732013 Piackutatás: mennyiségi, folyamatos és 

rendszeres felmérés
7413110 Piackutatás 732014 Nem felmérés jellegű piackutatás
7413110 Piackutatás 732019 Egyéb piackutatás
7413120 Közvéleménykutatás 732020 Közvélemény-kutatás
7414110 Általános üzletviteli tanácsadás 702211 Stratégiai vezetési tanácsadás
7414120 Pénzügyi üzletviteli tanácsadás 702212 Pénzügyi üzletviteli tanácsadás (kivéve: 

adózás)
7414130 Marketing célú üzletviteli tanácsadás 702213 Marketing üzletviteli tanácsadás
7414140 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás 702214 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás
7414150 Termelésszervezési tanácsadás 702215 Termelésszervezési tanácsadás
7414160 PR célú üzletviteli tanácsadás 702110 PR, kommunikáció tanácsadás
7414170 Egyéb üzletviteli tanácsadás 702216 Ellátási rendszerre vonatkozó és egyéb 

vezetői tanácsadás
7414170 Egyéb üzletviteli tanácsadás 702217 Üzletmenetet támogató szolgáltatás
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7414170 Egyéb üzletviteli tanácsadás 702230 Egyéb üzletviteli tanácsadás
7414210 Témamenedzselés,  programkoordinálás 351310 Villamosenergia-elosztás
7414210 Témamenedzselés,  programkoordinálás 692040 Csőd- és felszámolási eljáráshoz 

kapcsolódó szolgáltatások
7414210 Témamenedzselés,  programkoordinálás 702110 PR, kommunikáció tanácsadás
7414210 Témamenedzselés,  programkoordinálás 702212 Pénzügyi üzletviteli tanácsadás (kivéve: 

adózás)
7414210 Témamenedzselés,  programkoordinálás 702220 Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve 

építési projekt
7414210 Témamenedzselés,  programkoordinálás 841129 Egyéb államigazgatási kiegészítő 

szolgáltatás
7414220 Máshova nem sorolható, egyéb üzleti 

tanácsadás
749020 Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki és üzleti 

szolgáltatás
7415100 Vagyonkezelés 701010 Üzletvezető iroda tevékenysége
7420210 Építészeti szakértés, tanácsadás 711121 Lakóépületekre vonatkozó építészmérnöki 

szolgáltatás
7420210 Építészeti szakértés, tanácsadás 711122 Nem lakóépületekre vonatkozó 

építészmérnöki szolgáltatás
7420210 Építészeti szakértés, tanácsadás 711123 Műemlékvédelmi építészmérnöki 

szolgáltatás
7420210 Építészeti szakértés, tanácsadás 711124 Építészmérnöki tanácsadás
7420220 Építészeti tervezés 711110 Építészeti terv, tervrajz
7420220 Építészeti tervezés 711121 Lakóépületekre vonatkozó építészmérnöki 

szolgáltatás
7420220 Építészeti tervezés 711122 Nem lakóépületekre vonatkozó 

építészmérnöki szolgáltatás
7420220 Építészeti tervezés 711123 Műemlékvédelmi építészmérnöki 

szolgáltatás
7420220 Építészeti tervezés 711212 Épületek építéséhez kapcsolódó mérnöki 

szolgáltatás
7420230 Egyéb építészeti szolgáltatás 711121 Lakóépületekre vonatkozó építészmérnöki 

szolgáltatás
7420230 Egyéb építészeti szolgáltatás 711122 Nem lakóépületekre vonatkozó 

építészmérnöki szolgáltatás
7420230 Egyéb építészeti szolgáltatás 711123 Műemlékvédelmi építészmérnöki 

szolgáltatás
7420230 Egyéb építészeti szolgáltatás 711124 Építészmérnöki tanácsadás
7420310 Műszaki szakértés, tanácsadás 711211 Mérnöki tanácsadás
7420320 Épület-tartószerkezet, alapozás tervezése 711110 Építészeti terv, tervrajz

7420320 Épület-tartószerkezet, alapozás tervezése 711212 Épületek építéséhez kapcsolódó mérnöki 
szolgáltatás

7420330 Építmény gépészeti, villamossági tervezése 711110 Építészeti terv, tervrajz

7420330 Építmény gépészeti, villamossági tervezése 711212 Épületek építéséhez kapcsolódó mérnöki 
szolgáltatás

7420340 Mélyépítmény műszaki tervezése 711214 Közlekedésre vonatkozó mérnöki 
szolgáltatás

7420340 Mélyépítmény műszaki tervezése 711215 Hulladékgazdálkodással (veszélyes és nem 
veszélyes hulladékkal) kapcsolatos mérnöki 
szolgáltatás

7420340 Mélyépítmény műszaki tervezése 711216 Vízgazdálkodással, szennyvíz- és 
vízelvezetéssel kapcsolatos mérnöki 
szolgáltatás

7420340 Mélyépítmény műszaki tervezése 711219 Egyéb projektekre vonatkozó mérnöki 
szolgáltatás
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7420350 Technológia-, terméktervezés 711110 Építészeti terv, tervrajz
7420350 Technológia-, terméktervezés 711217 Ipari gyártással kapcsolatos mérnöki 

szolgáltatás
7420360 Egyéb műszaki tervezés 711110 Építészeti terv, tervrajz
7420360 Egyéb műszaki tervezés 711214 Közlekedésre vonatkozó mérnöki 

szolgáltatás
7420360 Egyéb műszaki tervezés 711217 Ipari gyártással kapcsolatos mérnöki 

szolgáltatás
7420360 Egyéb műszaki tervezés 711218 Távközléssel, műsorszolgáltatással 

kapcsolatos mérnöki szolgáltatás
7420360 Egyéb műszaki tervezés 711219 Egyéb projektekre vonatkozó mérnöki 

szolgáltatás
7420370 Egyéb mérnöki szolgáltatás 711110 Építészeti terv, tervrajz
7420370 Egyéb mérnöki szolgáltatás 711216 Vízgazdálkodással, szennyvíz- és 

vízelvezetéssel kapcsolatos mérnöki 
szolgáltatás

7420370 Egyéb mérnöki szolgáltatás 711219 Egyéb projektekre vonatkozó mérnöki 
szolgáltatás

7420370 Egyéb mérnöki szolgáltatás 711231 Földtani, geofizikai tanácsadás
7420400 Integrált mérnöki szolgáltatás 711211 Mérnöki tanácsadás
7420400 Integrált mérnöki szolgáltatás 711212 Épületek építéséhez kapcsolódó mérnöki 

szolgáltatás
7420400 Integrált mérnöki szolgáltatás 711213 Energiaellátásra vonatkozó mérnöki 

szolgáltatás
7420400 Integrált mérnöki szolgáltatás 711214 Közlekedésre vonatkozó mérnöki 

szolgáltatás
7420400 Integrált mérnöki szolgáltatás 711215 Hulladékgazdálkodással (veszélyes és nem 

veszélyes hulladékkal) kapcsolatos mérnöki 
szolgáltatás

7420400 Integrált mérnöki szolgáltatás 711216 Vízgazdálkodással, szennyvíz- és 
vízelvezetéssel kapcsolatos mérnöki 
szolgáltatás

7420400 Integrált mérnöki szolgáltatás 711218 Távközléssel, műsorszolgáltatással 
kapcsolatos mérnöki szolgáltatás

7420400 Integrált mérnöki szolgáltatás 711219 Egyéb projektekre vonatkozó mérnöki 
szolgáltatás

7420400 Integrált mérnöki szolgáltatás 711220 Építési projektvezetés
7420400 Integrált mérnöki szolgáltatás 711231 Földtani, geofizikai tanácsadás
7420400 Integrált mérnöki szolgáltatás 711232 Geofizikai szolgáltatás
7420400 Integrált mérnöki szolgáltatás 711233 Ásványtani szolgáltatás
7420400 Integrált mérnöki szolgáltatás 711234 Földmérés
7420400 Integrált mérnöki szolgáltatás 711235 Térképkészítés
7420510 Településtervezés 711131 Településtervezés
7420510 Településtervezés 711132 Vidéktervezés
7420510 Településtervezés 711133 Területrendezési tervezés
7420520 Tájrendezés, -tervezés 711141 Tájrendezés-tervezés
7420520 Tájrendezés, -tervezés 711142 Tájrendezés-tervezési tanácsadás
7420600 Építési projekt vezetése 711220 Építési projektvezetés
7420600 Építési projekt vezetése 749019 Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki 

tanácsadás
7420710 Földtani szakértés 711231 Földtani, geofizikai tanácsadás
7420720 Földtani vizsgálat 711232 Geofizikai szolgáltatás
7420720 Földtani vizsgálat 711233 Ásványtani szolgáltatás
7420730 Földmérés, térképészet 711234 Földmérés
7420741 Térképkészítés 711235 Térképkészítés
7420742 Meteorológiai szolgáltatás 749014 Időjárás-előrejelzés és meteorológia
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7420743 Vízjelző szolgáltatás 749014 Időjárás-előrejelzés és meteorológia
7420750 Nem mérnöki műszaki tanácsadás 749019 Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki 

tanácsadás
7430111 Termék, termelési tényező vizsgálata, 

elemzése
712011 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

7430112 Környezeti elem vizsgálata, elemzése 712011 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

7430120 Fizikai tulajdonság elemzése 712012 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
7430130 Integrált műszaki, elektronikai rendszer 

tesztelése
712013 Összetett műszaki, elektronikai rendszer 

vizsgálata
7430140 Jármű műszaki vizsgáztatása 712014 Közúti közlekedési eszközök műszaki 

vizsgálata
7430150 Egyéb műszaki vizsgálat, ellenőrzés 712019 Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés
7430160 Egyéb vizsgálat, elemzés 712019 Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés
7440110 Hirdetési, reklámfelület, -idő eladása 

jutalékért
731211 Reklámfelület értékesítése nyomtatott 

médiában díjazásért vagy szerződéses 
alapon

7440110 Hirdetési, reklámfelület, -idő eladása 
jutalékért

731212 Reklámfelület értékesítése televízióban és 
rádióban díjazásért vagy szerződéses 
alapon

7440110 Hirdetési, reklámfelület, -idő eladása 
jutalékért

731213 Reklámfelület értékesítése az interneten 
díjazásért vagy szerződéses alapon

7440110 Hirdetési, reklámfelület, -idő eladása 
jutalékért

731214 Sporteseményhez kapcsolódó reklám 
értékesítése

7440110 Hirdetési, reklámfelület, -idő eladása 
jutalékért

731219 Reklámfelület értékesítése egyéb helyen 
díjazásért vagy szerződéses alapon

7440110 Hirdetési, reklámfelület, -idő eladása 
jutalékért

731220 Reklámidő-, felület értékesítése 
viszonteladással díjazásért vagy 
szerződéses alapon

7440120 Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés 731111 Teljes körű hirdetési szolgáltatás
7440120 Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés 731112 Direktmarketing, levélreklám
7440120 Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés 731113 Reklámtervezés és -koncepciókészítés
7440130 Egyéb hirdetési szolgáltatás 731119 Egyéb hirdetési szolgáltatás
7440200 Reklámfelület, -idő eladása 581141 Hirdetési hely nyomtatott könyvben
7440200 Reklámfelület, -idő eladása 581142 Hirdetési hely elektronikus könyvben
7440200 Reklámfelület, -idő eladása 581331 Hirdetési hely nyomtatott napilapban
7440200 Reklámfelület, -idő eladása 581332 Hirdetési hely elektronikus napilapban
7440200 Reklámfelület, -idő eladása 581431 Hirdetési hely nyomtatott folyóiratban, 

időszaki kiadványban
7440200 Reklámfelület, -idő eladása 581432 Hirdetési hely elektronikus folyóiratban, 

időszaki kiadványban
7440200 Reklámfelület, -idő eladása 591130 Hirdetési hely, idő értékesítése filmben, 

video- és televízióműsorban
7440200 Reklámfelület, -idő eladása 601030 Rádiós reklámidő
7440200 Reklámfelület, -idő eladása 631130 Internetes reklámhely, -idő
7440200 Reklámfelület, -idő eladása 731119 Egyéb hirdetési szolgáltatás
7450110 Vezetőközvetítés 781011 Vezetőkiválasztás (fejvadászat)
7450120 Egyéb munkaerő közvetítése 781012 Munkaközvetítés (kivéve: fejvadászat)
7450210 Irodai munkaerő kölcsönzése 782011 Számítástechnikai, telekommunikációs 

munkaerő kölcsönzése rövid távra

7450210 Irodai munkaerő kölcsönzése 782012 Adminisztratív munkaerő kölcsönzése rövid 
távra
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7450210 Irodai munkaerő kölcsönzése 783011 Egyéb emberierőforrás-ellátás a 
számítástechnika, telekommunikáció 
területén

7450210 Irodai munkaerő kölcsönzése 783012 Egyéb emberierőforrás-ellátás 
adminisztratív területen

7450220 Háztartási munkaerő kölcsönzése 782019 Egyéb munkaerő kölcsönzése rövid távra

7450220 Háztartási munkaerő kölcsönzése 783019 M.n.s egyéb emberierőforrás-ellátás
7450230 Ipari, egyéb szakmunkaerő kölcsönzése 782013 Kereskedelmi munkaerő kölcsönzése rövid 

távra

7450230 Ipari, egyéb szakmunkaerő kölcsönzése 782014 Szállítási, raktározási, logisztikai, ipari 
munkaerő kölcsönzése rövid távra

7450230 Ipari, egyéb szakmunkaerő kölcsönzése 783013 Egyéb emberi erőforrás-ellátás  a 
kereskedelem területén

7450230 Ipari, egyéb szakmunkaerő kölcsönzése 783014 Egyéb emberierőforrás-ellátás a 
szállításban, raktározásban, logisztikában 
és a termelésben

7450240 Ápolószemélyzet kölcsönzése 782016 Egészségügyi munkaerő kölcsönzése rövid 
távra

7450240 Ápolószemélyzet kölcsönzése 783016 Egyéb emberierőforrás-ellátás az 
egészségügy területén

7450250 Egyéb munkaerő kölcsönzése 782015 Szállodai, éttermi munkaerő kölcsönzése 
rövid távra

7450250 Egyéb munkaerő kölcsönzése 782019 Egyéb munkaerő kölcsönzése rövid távra

7450250 Egyéb munkaerő kölcsönzése 783015 Egyéb emberierőforrás-ellátás a szállodai, 
éttermi területen

7450250 Egyéb munkaerő kölcsönzése 783016 Egyéb emberierőforrás-ellátás az 
egészségügy területén

7450250 Egyéb munkaerő kölcsönzése 783019 M.n.s egyéb emberierőforrás-ellátás
7460110 Nyomozás 803010 Nyomozás
7460120 Biztonságtechnikai tanácsadás 749015 Biztonsági tanácsadás
7460130 Riasztórendszer-figyelő szolgálat 802010 Biztonsági-rendszer szolgáltatás
7460140 Páncélkocsis  értékszállítás 801011 Páncélkocsis szolgáltatás
7460150 Őrző-védő szolgálat 801012 Őrző-védő szolgáltatás
7460160 Egyéb biztonsági szolgáltatás 801019 Egyéb biztonsági szolgáltatás
7470110 Fertőtlenítés, kártevők elleni védekezés 812911 Fertőtlenítés, kártevőirtás
7470120 Ablaktisztítás 812211 Ablaktisztítás
7470130 Épülettakarítás 812110 Épülettakarítás
7470140 Speciális tisztítás, takarítás 812212 Speciális takarítás
7470150 Kéménytisztítás, tüzeléstechnikai 

szolgáltatás
812213 Kazán-, kéménytisztítás

7470160 Egyéb tisztítás 812919 M.n.s egyéb takarítás
7481220 Portréfényképezés 742021 Portréfényképészet
7481230 Reklámfotózás 742022 Reklámfotózás
7481240 Eseményfényképezés 742023 Eseményfényképészet, videofelvétel 

készítése
7481250 Légi fényképezés 742024 Légi fényképészet
7481260 Egyéb speciális fényképezés 742029 Egyéb speciális fényképészet
7481310 Fényképelőhívás, -kidolgozás 742012 Fényképészeti lemez, film - exponált, 

előhívott, ofszetreprodukciós célra
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7481310 Fényképelőhívás, -kidolgozás 742019 Egyéb fényképészeti lemez, film - exponált, 
előhívott

7481310 Fényképelőhívás, -kidolgozás 742031 Fényképelőhívás, -kidolgozás
7481320 Mozgókép-előhívás 742031 Fényképelőhívás, -kidolgozás
7481330 Fényképretusálás 742032 Fényképjavítás és -retusálás
7481340 Egyéb  fényképészeti szolgáltatás 742039 Egyéb m.n.s. fényképészet
7482100 Csomagolás 829210 Csomagolás
7485110 Telefonszolgálat 829912 Telefonos kiegészítő szolgáltatás
7485120 Másolás 821911 Sokszorosítás
7485130 Fordítás 743011 Fordítás
7485140 Tolmácsolás 743012 Tolmácsolás
7485150 Egyéb irodai szolgáltatás 821110 Összetett adminisztratív szolgáltatás
7485150 Egyéb irodai szolgáltatás 821913 Dokumentumkészítés, egyéb irodai 

kiegészítő szolgáltatás
7485200 Postázás 821912 Címjegyzék összeállítása, levelezés
7486100 Telefoninformáció 822010 Telefoninformáció
7487110 Hitelminősítés 829111 Hitelminősítés
7487120 Díjbeszedés, pénzbehajtás 829112 Követelésekkel kapcsolatos szolgáltatás
7487130 Divattervezés, formatervezés, 

szaktanácsadás
741011 Belsőépítészet

7487130 Divattervezés, formatervezés, 
szaktanácsadás

741012 Ipari formatervezés

7487130 Divattervezés, formatervezés, 
szaktanácsadás

741019 Egyéb speciális formatervezés

7487130 Divattervezés, formatervezés, 
szaktanácsadás

741020 Formaterv eredeti példánya

7487130 Divattervezés, formatervezés, 
szaktanácsadás

900219 Előadó-művészetet támogató egyéb 
tevékenység

7487140 Üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés 661999 Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészítő 
szolgáltatás

7487140 Üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés 749012 Nem ingatlannal és biztosítással 
kapcsolatos üzleti ügynöki szolgáltatás, 
értékbecslés

7487150 Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés 823011 Konferencia szervezése
7487150 Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés 823012 Kereskedelmi bemutató szervezése
7487150 Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés 855919 Egyéb m.n.s. oktatás
7487161 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, 

erdőgazdálkodási szakmai tervezés, 
szakértés

749019 Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki 
tanácsadás

7487162 Bányászati, feldolgozóipari, energetikai 
szakmai tervezés, szakértés

749019 Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki 
tanácsadás

7487163 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, 
vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, 
távközlési szakmai tervezés, szakértés

702211 Stratégiai vezetési tanácsadás

7487163 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, 
vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, 
távközlési szakmai tervezés, szakértés

702212 Pénzügyi üzletviteli tanácsadás (kivéve: 
adózás)

7487163 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, 
vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, 
távközlési szakmai tervezés, szakértés

702213 Marketing üzletviteli tanácsadás
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7487163 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, 
vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, 
távközlési szakmai tervezés, szakértés

702214 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás

7487163 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, 
vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, 
távközlési szakmai tervezés, szakértés

702215 Termelésszervezési tanácsadás

7487163 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, 
vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, 
távközlési szakmai tervezés, szakértés

702216 Ellátási rendszerre vonatkozó és egyéb 
vezetői tanácsadás

7487163 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, 
vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, 
távközlési szakmai tervezés, szakértés

702217 Üzletmenetet támogató szolgáltatás

7487163 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, 
vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, 
távközlési szakmai tervezés, szakértés

749019 Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki 
tanácsadás

7487163 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, 
vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, 
távközlési szakmai tervezés, szakértés

749020 Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki és üzleti 
szolgáltatás

7487164 Egészségügyi, oktatási, kulturális, egyéb 
társadalmi szakmai tervezés, szakértés

749019 Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki 
tanácsadás

7487164 Egészségügyi, oktatási, kulturális, egyéb 
társadalmi szakmai tervezés, szakértés

749020 Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki és üzleti 
szolgáltatás

7487165 Környezetvédelmi szakmai tervezés, 
szakértés

749013 Környezetvédelmi tanácsadás

7487169 Egyéb gazdasági, társadalmi tevékenységet
segítő szakmai tervezés, szakértés

711123 Műemlékvédelmi építészmérnöki 
szolgáltatás

7487169 Egyéb gazdasági, társadalmi tevékenységet
segítő szakmai tervezés, szakértés

749020 Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki és üzleti 
szolgáltatás

7487171 Személyek, művek közvetítése 781012 Munkaközvetítés (kivéve: fejvadászat)
7487172 Jogok kezelése 581160 Könyvkiadás engedélyezése
7487172 Jogok kezelése 581230 Címtár, levelezőjegyzék használati jogának 

engedélyezése
7487172 Jogok kezelése 581440 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásának 

engedélyezése
7487172 Jogok kezelése 581930 Egyéb nyomtatott anyag kiadásának 

engedélyezése
7487172 Jogok kezelése 582140 Számítógépes játék használati jogának 

engedélyezése
7487172 Jogok kezelése 582950 Számítógépes szoftver felhasználásának 

engedélyezése
7487172 Jogok kezelése 592040 Eredeti hanganyag felhasználási jogának 

engedélyezése
7487172 Jogok kezelése 702240 Védjegy, franchise
7487172 Jogok kezelése 749020 Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki és üzleti 

szolgáltatás
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7487172 Jogok kezelése 774011 Kutatási, fejlesztési eredmény felhasználási 
jogának engedélyezése

7487172 Jogok kezelése 774012 Védjegy-, franchisehasználat 
engedélyezése

7487172 Jogok kezelése 774013 Ásványvagyon feltárási és értékelési 
jogának engedélyezése

7487172 Jogok kezelése 774019 Egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó 
jogok felhasználásának licence; kivéve 
copyright

7487173 Aukció, árverés 829919 Egyéb m.n.s. kiegészítő üzleti szolgáltatás

7487174 Műszaki gazdasági dokumentálás 639910 Egyéb m.n.s. információs szolgáltatás
7487174 Műszaki gazdasági dokumentálás 639920 Tények, információk eredeti példánya
7487175 Anyagmozgatás 522419 Egyéb rakománykezelés
7487176 Engedélyezés, okmánykiadás 841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi 

igazgatás
7487177 Egyéni vállalkozói igazolvány kiadása 841119 Egyéb államigazgatás
7487178 Fogyasztói csoportok szervezése, 

működtetése
4700 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, 

motorkerékpár)
7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 

szolgáltatás
016210 Állattenyésztési szolgáltatás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

390011 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

43 Speciális szaképítés

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

431310 Talajmintavétel, próbafúrás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

432911 Hő- és hangszigetelés

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

432919 M.n.s. egyéb épületgépészeti szerelés

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

46 Nagykereskedelem (kivéve: gépjármű, 
motorkerékpár)

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

4700 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, 
motorkerékpár)

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

522129 Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő 
szolgáltatás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

522912 Egyéb szállítási ügynöki szolgáltatás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

522919 Egyéb szállítmányozás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

661211 Értékpapír-ügynöki szolgáltatás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

661212 Árutőzsdei ügynöki szolgáltatás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

661999 Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészítő 
szolgáltatás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

692029 Egyéb számviteli szolgáltatás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

702110 PR, kommunikáció tanácsadás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

702212 Pénzügyi üzletviteli tanácsadás (kivéve: 
adózás)

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

702214 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás
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7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

731119 Egyéb hirdetési szolgáltatás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

749019 Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki 
tanácsadás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

749020 Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki és üzleti 
szolgáltatás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

771211 Tehergépjármű kölcsönzése

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

813010 Zöldterület-kezelés

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

821110 Összetett adminisztratív szolgáltatás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

821913 Dokumentumkészítés, egyéb irodai 
kiegészítő szolgáltatás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

829112 Követelésekkel kapcsolatos szolgáltatás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

829210 Csomagolás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

829911 Jegyzőkönyvkészítés, gépi gyorsírás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

829919 Egyéb m.n.s. kiegészítő üzleti szolgáltatás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

842212 Polgári védelem

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

842419 Egyéb közrend, közbiztonság igazgatása

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

842519 Egyéb tűzvédelem

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

856010 Oktatást kiegészítő szolgáltatás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

900211 Előadó-művészeti előadás készítése

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

900212 Előadó-művészeti események hírverése, 
szervezése

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

900219 Előadó-művészetet támogató egyéb 
tevékenység

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

900311 Szerzők, zeneszerzők, szobrászok és 
egyéb művészek tevékenysége, kivéve 
előadóművészeké

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

931912 Egyéni sportolók szolgáltatásai

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

960312 Temetés, temetést kiegészítő szolgáltatás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

960919 Máshová nem sorolt egyéb vegyes 
szolgáltatás

7487179 Máshova nem sorolt egyéb üzleti 
szolgáltatás

C Feldolgozóipar

7511110 Közigazgatás, törvényhozás 841111 Törvényhozás, végrehajtás
7511120 Pénzügyi közigazgatás 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás
7511130 Átfogó  tervezés, statisztikai szolgálat 841113 Átfogó gazdasági, társadalmi tervezés, 

statisztikai szolgáltatás
7511140 Alapkutatás közigazgatása 841114 Alapkutatáshoz nyújtott államigazgatási 

szolgáltatás
7511150 Egyéb kormányzati közigazgatás 841119 Egyéb államigazgatás
7512110 Oktatás közigazgatása 841211 Oktatás igazgatása
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7512120 Egészségügy közigazgatása 841212 Egészségügy, szociális ellátás igazgatása

7512130 Lakás-, közjóléti ügyek közigazgatása 841213 Lakás-, kommunális szolgáltatások 
igazgatása

7512140 Szabadidő, kultúra, vallás közigazgatása 841214 Szabadidős, kulturális, vallási szolgáltatás 
igazgatása

7513110 Mezőgazdaság, erdőgazdaság 
közigazgatása

841311 Mezőgazdaság, erdészet, halászat, 
vadászat igazgatása

7513120 Energiaellátás közigazgatása 841312 Energia, üzemanyag-ellátás igazgatása
7513130 Ipar, építőipar közigazgatása 841313 Bányászat, ásványi erőforrások, 

feldolgozóipar, építőipar igazgatása
7513140 Szállítás, hírközlés közigazgatása 841314 Szállítás, hírközlés igazgatása
7513150 Kereskedelem, vendéglátás közigazgatása 841315 Kereskedelem, vendéglátás, szálláshely-

szolgáltatás igazgatása
7513160 Idegenforgalom közigazgatása 841316 Turizmus igazgatása
7513170 Többcélú fejlesztési programok 

közigazgatása
841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása

7513180 Gazdaság-, kereskedelem-, munkaügy-
politika közigazgatása

841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi 
igazgatás

7514110 Kormányzati humánerő-gazdálkodás 841121 A közszolgálat  egyetemes humánerő-
gazdálkodása

7514120 Egyéb kormányzati kiegészítő  szolgáltatás 811010 Építményüzemeltetés

7514120 Egyéb kormányzati kiegészítő  szolgáltatás 841129 Egyéb államigazgatási kiegészítő 
szolgáltatás

7514120 Egyéb kormányzati kiegészítő  szolgáltatás 910112 Levéltári szolgáltatás

7521110 Diplomáciai, konzuli képviselet 842111 Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli 
szolgáltatás

7521120 Gazdasági segélyezés 842112 Gazdasági segítség nyújtása külföldön
7521120 Gazdasági segélyezés 889919 Egyéb, m.n.s. szociális ellátás bentlakás 

nélkül
7521130 Nemzetközi katonai segélyezés 842113 Nemzetközi katonai segítség nyújtása
7522110 Katonai védelem 842211 Katonai védelem
7522120 Polgári védelem 842212 Polgári védelem

7523110 Bíróság közigazgatása 842311 Bíróság igazgatása, működése
7523120 Büntetés-végrehajtás, rehabilitáció 842312 Büntetés-végrehajtás, a fogvatartottak 

rehabilitációjának igazgatása
7524110 Rendőrség közigazgatása 842411 Rendőrség
7524121 Nemzetbiztonsági igazgatás 842419 Egyéb közrend, közbiztonság igazgatása

7524129 Egyéb közrendi, közbiztonsági igazgatás 842212 Polgári védelem

7524129 Egyéb közrendi, közbiztonsági igazgatás 842419 Egyéb közrend, közbiztonság igazgatása

7525110 Tűzoltás, tűzmegelőzés 842511 Tűzoltás, tűzmegelőzés
7525120 Egyéb tűzvédelem 842519 Egyéb tűzvédelem
7530110 Betegségi, baleseti, rokkantsági ellátás 843011 Kötelező társadalombiztosítás: betegség, 

terhesség, átmeneti munkaképtelenség 
esetén

7530120 Társadalombiztosítási nyugellátás 843012 Kötelező társadalombiztosítás: nyugellátás

7530130 Munkanélküli-ellátás 843013 Kötelező társadalombiztosítás: 
munkanélküli-ellátás
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7530140 Család-, gyermekellátás 843014 Kötelező társadalombiztosítás: családi-, 
gyermekellátás

8010110 Iskoláskor előtti oktatás 851010 Iskolai előkészítő oktatás
8010120 Egyéb alapfokú oktatás 852011 On-line alapfokú oktatás
8010120 Egyéb alapfokú oktatás 852012 Egyéb alapfokú oktatás
8010120 Egyéb alapfokú oktatás 853111 On-line alsó középfokú általános oktatás
8010120 Egyéb alapfokú oktatás 853112 Egyéb alsó középfokú általános oktatás
8021110 Középfokú általános alapoktatás 853211 On-line alsó középfokú szakmai oktatás
8021110 Középfokú általános alapoktatás 853212 Egyéb alsó középfokú szakmai oktatás
8021120 Középiskolai általános oktatás 853113 On-line felső középfokú általános oktatás

8021120 Középiskolai általános oktatás 853114 Egyéb felső középfokú általános oktatás
8022100 Szakmai középfokú oktatás 853211 On-line alsó középfokú szakmai oktatás
8022100 Szakmai középfokú oktatás 853212 Egyéb alsó középfokú szakmai oktatás
8030111 Post-secondary szakmai oktatás 854111 On-line középfok utáni nem felsőfokú 

képzést nyújtó általános oktatás
8030111 Post-secondary szakmai oktatás 854112 Egyéb középfok utáni nem felsőfokú 

képzést nyújtó általános oktatás
8030111 Post-secondary szakmai oktatás 854113 On-line középfok utáni nem felsőfokú 

képzést nyújtó szakmai oktatás
8030111 Post-secondary szakmai oktatás 854114 Egyéb középfok utáni nem felsőfokú 

képzést nyújtó szakmai oktatás
8030112 Akkreditált iskolarendszerű felsőszintű 

szakképzés
854111 On-line középfok utáni nem felsőfokú 

képzést nyújtó általános oktatás
8030112 Akkreditált iskolarendszerű felsőszintű 

szakképzés
854112 Egyéb középfok utáni nem felsőfokú 

képzést nyújtó általános oktatás
8030112 Akkreditált iskolarendszerű felsőszintű 

szakképzés
854113 On-line középfok utáni nem felsőfokú 

képzést nyújtó szakmai oktatás
8030112 Akkreditált iskolarendszerű felsőszintű 

szakképzés
854114 Egyéb középfok utáni nem felsőfokú 

képzést nyújtó szakmai oktatás
8030121 Főiskolai, egyetemi képzés 854211 Felsőfokú oktatás első szintjéhez 

kapcsolódó online oktatás
8030121 Főiskolai, egyetemi képzés 854212 Felsőfokú oktatás első szintjéhez 

kapcsolódó egyéb oktatás
8030121 Főiskolai, egyetemi képzés 854213 Felsőfokú oktatás második szintjéhez 

kapcsolódó online oktatás
8030121 Főiskolai, egyetemi képzés 854214 Felsőfokú oktatás második szintjéhez 

kapcsolódó egyéb oktatás
8030122 Doktori, mesterképzés 854215 Felsőfokú oktatás harmadik szintjéhez 

kapcsolódó online oktatás
8030122 Doktori, mesterképzés 854216 Felsőfokú oktatás harmadik szintjéhez 

kapcsolódó egyéb oktatás
8041110 Gépjárművezető-oktatás 855311 Személygépjármű-vezető képzés
8041120 Repülő-, hajóvezető-oktatás 855312 Pilóta, hajózószemélyzet képzése
8042101 Szakképesítést adó képzés 853211 On-line alsó középfokú szakmai oktatás
8042101 Szakképesítést adó képzés 853212 Egyéb alsó középfokú szakmai oktatás
8042101 Szakképesítést adó képzés 853213 On-line felső középfokú szakmai oktatás
8042101 Szakképesítést adó képzés 853214 Egyéb felső középfokú szakmai oktatás
8042101 Szakképesítést adó képzés 854113 On-line középfok utáni nem felsőfokú 

képzést nyújtó szakmai oktatás
8042101 Szakképesítést adó képzés 854114 Egyéb középfok utáni nem felsőfokú 

képzést nyújtó szakmai oktatás
8042102 Egyéb képzés, betanítás 855913 Egyéb szakmai oktatás
8042109 Egyéb, máshova nem sorolt felnőttoktatás 855110 Sport, szabadidős képzés

8042201 Iskolán kívüli szakmai gyakorlati képzés 855913 Egyéb szakmai oktatás
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8042209 Egyéb, máshova nem sorolt oktatás 855110 Sport, szabadidős képzés
8042209 Egyéb, máshova nem sorolt oktatás 855211 Tánciskolai oktatás
8042209 Egyéb, máshova nem sorolt oktatás 855212 Zeneoktatás
8042209 Egyéb, máshova nem sorolt oktatás 855213 Művészeti oktatás
8042209 Egyéb, máshova nem sorolt oktatás 855219 Egyéb kulturális oktatás
8042209 Egyéb, máshova nem sorolt oktatás 855911 Nyelviskolai oktatás
8042209 Egyéb, máshova nem sorolt oktatás 855912 Informatikai oktatás
8042209 Egyéb, máshova nem sorolt oktatás 855919 Egyéb m.n.s. oktatás
8511110 Fekvőbeteg műtétes ellátása 861011 Fekvőbeteg kórházi sebészeti ellátása
8511120 Fekvőbeteg  klinikai (nem műtétes) ellátása 861015 Fekvőbeteg kórházi egyéb orvosi ellátása

8511130 Fekvőbeteg  nőgyógyászati, szülészeti 
ellátása

861012 Fekvőbeteg kórházi nőgyógyászati, 
szülészeti ellátása

8511140 Fekvőbeteg-rehabilitáció 861013 Fekvőbeteg kórházi rehabilitációs ellátása

8511150 Fekvőbeteg  pszichiátriai ellátása 861014 Fekvőbeteg kórházi pszichiátriai ellátása
8511160 Fekvőbeteg egyéb ellátása 861019 Fekvőbeteg kórházi egyéb ellátása
8511160 Fekvőbeteg egyéb ellátása 872011 Mentális, pszichiátriai és szenvedélybeteg 

gyermekek, fiatalok bentlakásos ellátása

8511160 Fekvőbeteg egyéb ellátása 872012 Mentális, pszichiátriai és szenvedélybeteg 
felnőttek bentlakásos ellátása

8512110 Egészségügyi alapellátás 862110 Általános járóbeteg-ellátás
8512120 Járóbeteg-szakellátás 862211 Diagnosztikai felvételek elemzése, 

értékelése
8512120 Járóbeteg-szakellátás 862219 Egyéb szakorvosi ellátás
8513110 Fogszabályozás 862311 Fogszabályozás
8513120 Egyéb fogászati szolgáltatás 862319 Egyéb fogászati ellátás
8514110 Szülészszolgáltatás 869011 Terhesgondozás
8514120 Ápolói szolgáltatás 869012 Védőnői és ápolói szolgáltatás
8514130 Fizioterápia és egyéb terápiás  szolgáltatás 869013 Fizikoterápiás szolgáltatás

8514130 Fizioterápia és egyéb terápiás  szolgáltatás 869018 Mentál-egészségügyi ellátás

8514130 Fizioterápia és egyéb terápiás  szolgáltatás 869019 Egyéb m.n.s. humán-egészségügyi ellátás

8514140 Mentőszolgálat 869014 Mentőszolgálat
8514150 Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás 871010 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
8514150 Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás 872011 Mentális, pszichiátriai és szenvedélybeteg 

gyermekek, fiatalok bentlakásos ellátása

8514150 Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás 872012 Mentális, pszichiátriai és szenvedélybeteg 
felnőttek bentlakásos ellátása

8514150 Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás 873011 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása

8514150 Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás 873012 Fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok 
bentlakásos szociális ellátása

8514150 Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás 873013 Fogyatékkal élő felnőttek bentlakásos 
szociális ellátása

8514160 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás 869015 Orvosi laboratóriumi szolgáltatás
8514170 Vérellátás, transzplantációs bank 869016 Vér-, sperma-, transzplantációs banki 

szolgáltatás
8514180 Egyéb egészségügyi szolgáltatás 869017 Diagnosztikai szolgáltatás értékelés nélkül
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8514180 Egyéb egészségügyi szolgáltatás 869019 Egyéb m.n.s. humán-egészségügyi ellátás

8520110 Hobbiállat egészségügyi ellátása 750011 Hobbiállat állat-egészségügyi ellátása
8520120 Egyéb állat egészségügyi ellátása 750012 Haszonállat állat-egészségügyi ellátása
8520120 Egyéb állat egészségügyi ellátása 750019 Egyéb állatok állat-egészségügyi ellátása

8531110 Időskorúak szociális ellátása elhelyezéssel 873011 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása

8531120 Testi, szellemi fogyatékosok szociális 
ellátása elhelyezéssel

872011 Mentális, pszichiátriai és szenvedélybeteg 
gyermekek, fiatalok bentlakásos ellátása

8531120 Testi, szellemi fogyatékosok szociális 
ellátása elhelyezéssel

872012 Mentális, pszichiátriai és szenvedélybeteg 
felnőttek bentlakásos ellátása

8531120 Testi, szellemi fogyatékosok szociális 
ellátása elhelyezéssel

873012 Fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok 
bentlakásos szociális ellátása

8531120 Testi, szellemi fogyatékosok szociális 
ellátása elhelyezéssel

873013 Fogyatékkal élő felnőttek bentlakásos 
szociális ellátása

8531130 Gyermekvédelmi ellátás elhelyezéssel 879011 Gyermekek, fiatalok egyéb szociális 
ellátása bentlakással

8531141 Hajléktalanok szociális ellátása 
elhelyezéssel

879013 Felnőttek egyéb szociális ellátása 
bentlakással

8531142 Anyák szociális ellátása elhelyezéssel 879012 Bántalmazott nők szociális ellátása 
bentlakással

8531149 Máshova nem sorolt egyéb rászorult 
szociális ellátása elhelyezéssel

879013 Felnőttek egyéb szociális ellátása 
bentlakással

8531151 Menekültek szociális ellátása elhelyezéssel 879013 Felnőttek egyéb szociális ellátása 
bentlakással

8531152 Fiatalkorúak javítóintézeti ellátása 879011 Gyermekek, fiatalok egyéb szociális 
ellátása bentlakással

8531153 Pszichiátriai, szenvedélybeteg ellátása 
elhelyezéssel

872011 Mentális, pszichiátriai és szenvedélybeteg 
gyermekek, fiatalok bentlakásos ellátása

8531153 Pszichiátriai, szenvedélybeteg ellátása 
elhelyezéssel

872012 Mentális, pszichiátriai és szenvedélybeteg 
felnőttek bentlakásos ellátása

8531159 Máshova nem sorolt, egyéb szociális ellátás 
elhelyezéssel

879011 Gyermekek, fiatalok egyéb szociális 
ellátása bentlakással

8531159 Máshova nem sorolt, egyéb szociális ellátás 
elhelyezéssel

879013 Felnőttek egyéb szociális ellátása 
bentlakással

8532111 Bölcsődei ellátás 889111 Gyermekek napközbeni ellátása, 
fogyatékkal élők nélkül

8532119 Egyéb napközbeni gyermekellátás 889111 Gyermekek napközbeni ellátása, 
fogyatékkal élők nélkül

8532119 Egyéb napközbeni gyermekellátás 889113 Otthoni gyermekfelügyelet (bébiszitter 
szolgáltatás)

8532120 Fogyatékos gyermekek, fiatalok napközi 
ellátása

889112 Fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok 
napközbeni ellátása

8532130 Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás 889911 Egyéb m.n.s. gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatás

8532140 Jóléti szolgáltatás 881011 Segítségnyújtás, látogatás időseknek az 
otthonukban

8532140 Jóléti szolgáltatás 881012 Idősek napközi otthona
8532140 Jóléti szolgáltatás 889912 Jóléti szolgáltatás bentlakás nélkül
8532150 Foglalkozási rehabilitáció 881013 Fogyatékkal élők szakmai rehabilitációja
8532150 Foglalkozási rehabilitáció 889913 Munkanélküliek szakmai rehabilitációja
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8532161 Idősek nappali intézményi ellátása 881012 Idősek napközi otthona
8532162 Testi, szellemi fogyatékosok nappali 

ellátása
881014 Segítségnyújtás, látogatás fogyatékkal 

élőknek az otthonukban
8532162 Testi, szellemi fogyatékosok nappali 

ellátása
881015 Fogyatékkal élő felnőttek napközi otthona

8532163 Hajléktalanok nappali ellátása 889919 Egyéb, m.n.s. szociális ellátás bentlakás 
nélkül

8532164 Pszichiátriai-, szenvedélybeteg nappali 
ellátása

889919 Egyéb, m.n.s. szociális ellátás bentlakás 
nélkül

8532165 Menekültek nappali ellátása 889919 Egyéb, m.n.s. szociális ellátás bentlakás 
nélkül

8532166 Házassági tanácsadás 889919 Egyéb, m.n.s. szociális ellátás bentlakás 
nélkül

8532169 Máshova nem sorolt, egyéb szociális ellátás 
elhelyezés nélkül

889919 Egyéb, m.n.s. szociális ellátás bentlakás 
nélkül

9001110 Szennyvíz-elvezetési, -kezelési szolgáltatás 370011 Szennyvíz elvezetése és kezelése

9001110 Szennyvíz-elvezetési, -kezelési szolgáltatás 370020 Szennyvíziszap

9001120 Települési folyékony hulladék kezelése 370012 Emésztőgödrök és szennyvízülepítők 
kezelése

9001120 Települési folyékony hulladék kezelése 370020 Szennyvíziszap
9002110 Hulladékgyűjtés 381111 Nem veszélyes, hasznosítható hulladékok 

begyűjtése, kommunális hulladék

9002110 Hulladékgyűjtés 381119 Nem veszélyes, hasznosítható hulladékok 
begyűjtése, egyéb

9002110 Hulladékgyűjtés 381121 Nem veszélyes, nem hasznosítható 
hulladék begyűjtése, kommunális hulladék

9002110 Hulladékgyűjtés 381129 Nem veszélyes, nem hasznosítható 
hulladék begyűjtése, egyéb

9002110 Hulladékgyűjtés 381131 Nem veszélyes, nem hasznosítható 
kommunális hulladék

9002110 Hulladékgyűjtés 381139 Egyéb nem hasznosítható, nem veszélyes 
hulladék

9002110 Hulladékgyűjtés 381149 Egyéb bontásra szánt roncsok (kivéve: 
hajók és más úszó szerkezetek)

9002110 Hulladékgyűjtés 381151 Üveghulladék
9002110 Hulladékgyűjtés 381230 Veszélyes hulladékátrakó üzemeltetése
9002120 Hulladékégetés 381139 Egyéb nem hasznosítható, nem veszélyes 

hulladék
9002120 Hulladékégetés 382123 Nem veszélyes hulladék égetése
9002130 Egyéb hulladékkezelés 381139 Egyéb nem hasznosítható, nem veszélyes 

hulladék
9002130 Egyéb hulladékkezelés 381161 Nem veszélyes, hasznosítható 

hulladékátrakó üzemeltetése
9002130 Egyéb hulladékkezelés 381169 Nem veszélyes, egyéb hulladékátrakók 

üzemeltetése
9002130 Egyéb hulladékkezelés 382110 Nem veszélyes hulladék kezelése végleges 

lerakás céljából
9002130 Egyéb hulladékkezelés 382121 Hulladéklerakás műszaki védelemmel 

ellátott hulladéklerakón
9002130 Egyéb hulladékkezelés 382122 Egyéb lerakási tevékenység
9002130 Egyéb hulladékkezelés 382129 Egyéb nem veszélyes hulladék 

ártalmatlanítása
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9002141 Veszélyes hulladék előkezelése 382211 Nukleáris hulladék kezelése
9002141 Veszélyes hulladék előkezelése 382219 Egyéb veszélyes hulladék kezelése
9002142 Veszélyes hulladék ártalmatlanítása 

termikus úton
382211 Nukleáris hulladék kezelése

9002142 Veszélyes hulladék ártalmatlanítása 
termikus úton

382219 Egyéb veszélyes hulladék kezelése

9002143 Veszélyes hulladék ártalmatlanítása 
lerakással

382221 Nukleáris hulladék lerakása

9002143 Veszélyes hulladék ártalmatlanítása 
lerakással

382229 Egyéb veszélyes hulladék lerakása

9002144 Veszélyes hulladék ártalmatlanítása egyéb 
módon

382219 Egyéb veszélyes hulladék kezelése

9002145 Veszélyes hulladék gyűjtése 381151 Üveghulladék
9002145 Veszélyes hulladék gyűjtése 381211 Veszélyes egészségügyi és más veszélyes 

biológiai hulladék begyűjtése
9002145 Veszélyes hulladék gyűjtése 381212 Egyéb veszélyes ipari hulladék begyűjtése

9002145 Veszélyes hulladék gyűjtése 381213 Veszélyes települési hulladék begyűjtése

9002145 Veszélyes hulladék gyűjtése 381223 Egyéb veszélyes egészségügyi hulladék
9002145 Veszélyes hulladék gyűjtése 381226 Veszélyes fémhulladék
9002145 Veszélyes hulladék gyűjtése 381229 Egyéb veszélyes hulladék
9002146 Veszélyes hulladék begyűjtése 381151 Üveghulladék
9002146 Veszélyes hulladék begyűjtése 381211 Veszélyes egészségügyi és más veszélyes 

biológiai hulladék begyűjtése
9002146 Veszélyes hulladék begyűjtése 381212 Egyéb veszélyes ipari hulladék begyűjtése

9002146 Veszélyes hulladék begyűjtése 381213 Veszélyes települési hulladék begyűjtése

9002146 Veszélyes hulladék begyűjtése 381223 Egyéb veszélyes egészségügyi hulladék
9002146 Veszélyes hulladék begyűjtése 381226 Veszélyes fémhulladék
9002146 Veszélyes hulladék begyűjtése 381229 Egyéb veszélyes hulladék
9002147 Veszélyes hulladék tárolása 381223 Egyéb veszélyes egészségügyi hulladék
9002147 Veszélyes hulladék tárolása 381226 Veszélyes fémhulladék
9002147 Veszélyes hulladék tárolása 381229 Egyéb veszélyes hulladék
9002147 Veszélyes hulladék tárolása 382221 Nukleáris hulladék lerakása
9002147 Veszélyes hulladék tárolása 382229 Egyéb veszélyes hulladék lerakása
9002149 Egyéb, veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

szolgáltatás
382130 Szervesoldószer-hulladék

9003110 Talaj, felszín alatti vizek 
szennyeződésmentesítése

390011 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése

9003120 Szennyezett felszíni vizek tisztítása 390012 Felszíni víz szennyeződésmentesítése
9003130 Területtisztítás 381121 Nem veszélyes, nem hasznosítható 

hulladék begyűjtése, kommunális hulladék

9003130 Területtisztítás 390013 Levegő szennyeződésmentesítése
9003130 Területtisztítás 390014 Épületek szennyeződésmentesítése
9003130 Területtisztítás 390021 Telephely szennyeződésmentesítése, 

ellenőrzése és figyelése és egyéb, 
telephelyek szennyeződésmentesítésére 
irányuló tevékenység

9003130 Területtisztítás 390022 Egyéb szennyeződésmentesítési 
tevékenységek

9003130 Területtisztítás 390023 Egyéb speciális szennyezés ellenőrzési 
tevékenységek

9003130 Területtisztítás 812912 Úttisztítás, hóeltakarítás
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9003130 Területtisztítás 812913 Egyéb közegészségügyi szolgáltatás
9111100 Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet 941110 Vállalkozói és munkaadói érdekképviselet

9112100 Szakmai érdekképviselet 941210 Szakmai érdekképviselet
9120100 Szakszervezeti tevékenység 942010 Szakszervezeti tevékenység
9131100 Egyházi tevékenység 949110 Egyházi tevékenység
9132100 Politikai tevékenység 949210 Politikai szervezet tevékenysége
9133110 Közcélok támogatása 949911 Emberi jogi szervezetek tevékenysége
9133110 Közcélok támogatása 949912 Környezetvédő csoportok tevékenysége
9133110 Közcélok támogatása 949914 Egyéb közösségi és társadalmi célú 

lehetőségek támogatása
9133110 Közcélok támogatása 949920 Közösségi, társadalmi szervezetek 

adományozó tevékenysége
9133120 Speciális csoportok védelme 949913 Speciális csoportok védelme
9133130 Ifjúsági egyesülések 949915 Ifjúsági szervezeti tevékenység
9133140 Egyéb, tagsági viszonyon alapuló 

szolgáltatás
949916 Kulturális, szabadidős egyesületi 

tevékenység
9133140 Egyéb, tagsági viszonyon alapuló 

szolgáltatás
949917 Egyéb közösségi, társadalmi szervezeti 

tevékenység
9133140 Egyéb, tagsági viszonyon alapuló 

szolgáltatás
949919 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi 

tevékenység
9211310 Film-, video-, DVD-készítés 591111 Filmgyártás
9211310 Film-, video-, DVD-készítés 591112 Promóciós-, reklám-, videofilm gyártása

9211310 Film-, video-, DVD-készítés 591113 Egyéb televízióműsor készítés
9211320 Film-, videogyártás, CD-, DVD-készítés 

kiegészítő szolgáltatásai
591211 Audiovizuális szerkesztés

9211320 Film-, videogyártás, CD-, DVD-készítés 
kiegészítő szolgáltatásai

591212 Masterfilm átalakítása, másolása

9211320 Film-, videogyártás, CD-, DVD-készítés 
kiegészítő szolgáltatásai

591213 Színkorrekció, digitális helyreállítás

9211320 Film-, videogyártás, CD-, DVD-készítés 
kiegészítő szolgáltatásai

591214 Vizuális effektus készítése

9211320 Film-, videogyártás, CD-, DVD-készítés 
kiegészítő szolgáltatásai

591215 Animáció készítése

9211320 Film-, videogyártás, CD-, DVD-készítés 
kiegészítő szolgáltatásai

591216 Képaláírás és filmfelirat készítése

9211320 Film-, videogyártás, CD-, DVD-készítés 
kiegészítő szolgáltatásai

591217 Hangmérnöki szolgáltatás

9211320 Film-, videogyártás, CD-, DVD-készítés 
kiegészítő szolgáltatásai

591219 Egyéb film, videós-, televíziós műsor 
utómunkálatai

9211320 Film-, videogyártás, CD-, DVD-készítés 
kiegészítő szolgáltatásai

592011 Hangfelvétel készítése

9211320 Film-, videogyártás, CD-, DVD-készítés 
kiegészítő szolgáltatásai

592012 Élőhangfelvétel készítés

9212100 Film-, video-, DVD-lemez terjesztése 591311 Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem 
engedélyezése

9212100 Film-, video-, DVD-lemez terjesztése 591312 Film-, video- és televízióműsor terjesztése

9213110 Filmvetítés 591410 Filmvetítés
9213120 Videovetítés, DVD-lejátszás 591410 Filmvetítés
9220110 Rádióműsor-szolgáltatás 592011 Hangfelvétel készítése
9220110 Rádióműsor-szolgáltatás 592012 Élőhangfelvétel készítés
9220110 Rádióműsor-szolgáltatás 592021 Rádióműsor-készítés
9220110 Rádióműsor-szolgáltatás 601011 Rádióműsor-összeállítás készítése, 

közvetítése
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9220120 Televízióműsor-szolgáltatás 591111 Filmgyártás
9220120 Televízióműsor-szolgáltatás 591112 Promóciós-, reklám-, videofilm gyártása

9220120 Televízióműsor-szolgáltatás 591113 Egyéb televízióműsor készítés
9220120 Televízióműsor-szolgáltatás 602011 On-line televízióműsor összeállítása, 

közvetítése előfizetés nélkül
9220120 Televízióműsor-szolgáltatás 602012 Egyéb televízióműsor összeállítása és 

közvetítése az előfizetéses műsor 
kivételével

9220120 Televízióműsor-szolgáltatás 602013 Előfizetéses on-line televízióműsor 
összeállítása és közvetítése

9220120 Televízióműsor-szolgáltatás 602014 Egyéb előfizetéses televízióműsor 
összeállítása és közvetítése

9220120 Televízióműsor-szolgáltatás 602031 Televízióműsor összeállítás az előfizetéses 
televízió kivételével

9220200 Tv-, rádió-reklámidő eladása 601030 Rádiós reklámidő
9220200 Tv-, rádió-reklámidő eladása 602040 Televíziós reklámidő
9231210 Előadóművészet 900110 Előadóművészek tevékenysége, előadás
9231210 Előadóművészet 900212 Előadó-művészeti események hírverése, 

szervezése
9231220 Alkotótevékenység 900211 Előadó-művészeti előadás készítése
9231220 Alkotótevékenység 900219 Előadó-művészetet támogató egyéb 

tevékenység
9231220 Alkotótevékenység 900311 Szerzők, zeneszerzők, szobrászok és 

egyéb művészek tevékenysége, kivéve 
előadóművészeké

9231220 Alkotótevékenység 900312 Szerzők, zeneszerzők és egyéb művészek 
eredeti alkotásai, kivéve: 
előadóművészeké, festőké, grafikusoké, 
szobrászoké

9232100 Művészeti kiegészítő szolgáltatás 799039 Jegy foglalása szórakoztató és szabadidős 
eseményekre, egyéb m.n.s. foglalás

9232100 Művészeti kiegészítő szolgáltatás 900219 Előadó-művészetet támogató egyéb 
tevékenység

9232100 Művészeti kiegészítő szolgáltatás 900410 Művészeti létesítmények működtetése
9233100 Vásári, vidámparki szórakoztatás 932110 Vidámparki, szórakoztatóparki szolgáltatás

9234110 Cirkusz (varieté, revüműsor, 
kaszkadőrbemutató)

799039 Jegy foglalása szórakoztató és szabadidős 
eseményekre, egyéb m.n.s. foglalás

9234110 Cirkusz (varieté, revüműsor, 
kaszkadőrbemutató)

900110 Előadóművészek tevékenysége, előadás

9234110 Cirkusz (varieté, revüműsor, 
kaszkadőrbemutató)

900211 Előadó-művészeti előadás készítése

9234110 Cirkusz (varieté, revüműsor, 
kaszkadőrbemutató)

900212 Előadó-művészeti események hírverése, 
szervezése

9234120 Táncoktatás, táncrendezvény-szolgáltatás 855211 Tánciskolai oktatás

9234120 Táncoktatás, táncrendezvény-szolgáltatás 932919 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

9234130 Vegyes egyéb szórakoztatás 932921 Tűzijáték, "fény és hang" játék
9234130 Vegyes egyéb szórakoztatás 932929 Mindenféle m.n.s. szórakoztatás
9234131 Játékautomata üzemeltetése 932922 Érmés játékgép működtetése
9234139 Egyéb szórakoztatás 931919 Egyéb sport, szabadidős szolgáltatás

96



SZJ'03-TESZOR'08 fordítókulcs

SZJ'03 kód SZJ'03megnevezés TESZOR'08 kód TESZOR'08 megnevezés

9234139 Egyéb szórakoztatás 932919 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

9234139 Egyéb szórakoztatás 932929 Mindenféle m.n.s. szórakoztatás
9240100 Hírügynökségi szolgáltatás 639111 Hírügynökségi szolgáltatás napilapoknak, 

folyóiratoknak
9240100 Hírügynökségi szolgáltatás 639112 Hírügynökségi szolgáltatás az audiovizuális 

médiának
9240100 Hírügynökségi szolgáltatás 742023 Eseményfényképészet, videofelvétel 

készítése
9240100 Hírügynökségi szolgáltatás 900311 Szerzők, zeneszerzők, szobrászok és 

egyéb művészek tevékenysége, kivéve 
előadóművészeké

9251110 Könyvtári szolgáltatás 910111 Könyvtári szolgáltatás (non-profit)
9251120 Levéltári szolgáltatás 910112 Levéltári szolgáltatás
9252111 Múzeumi szolgáltatás 910210 Múzeum működtetése
9252112 Képző-, ipar-, foto-, egyéb művészeti 

kiállítás
910210 Múzeum működtetése

9252120 Történelmi hely, épület bemutatása 910310 Történelmi hely, építmény, egyéb hasonló 
látványosság működtetése

9253110 Állat-, növénykerti szolgáltatás 910411 Állat és növénykert szolgáltatásai
9253120 Védett természeti érték bemutatása 910412 Védett természeti érték bemutatása
9261100 Sportpálya, stadion működtetése 931110 Sportlétesítmény működtetése
9262110 Sportesemény promóciója 931911 Sport-, szabadidős sportesemény 

propagálása, támogatása
9262120 Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása 931210 Sportegyesületi tevékenység

9262120 Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása 931911 Sport-, szabadidős sportesemény 
propagálása, támogatása

9262130 Máshova nem sorolt, egyéb 
sportszolgáltatás

855110 Sport, szabadidős képzés

9262130 Máshova nem sorolt, egyéb 
sportszolgáltatás

931912 Egyéni sportolók szolgáltatásai

9262130 Máshova nem sorolt, egyéb 
sportszolgáltatás

931913 Sport, szabadidős tevékenység kiegészítő 
szolgáltatásai

9262130 Máshova nem sorolt, egyéb 
sportszolgáltatás

931919 Egyéb sport, szabadidős szolgáltatás

9262130 Máshova nem sorolt, egyéb 
sportszolgáltatás

932919 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

9271101 Sorsolásos játékok szervezése 920013 Lottó, számjáték és bingó
9271102 Pénznyerő-automata üzemeltetése 920012 Szerencsejáték-automata működtetése
9271103 Játékkaszinó működtetése 920011 Asztali szerencsejáték
9271104 Fogadásszervezés 920021 On-line fogadás
9271104 Fogadásszervezés 920029 Egyéb fogadás
9271109 Szerencsejáték, sorsolás kiegészítő 

szolgáltatás
920014 On-line szerencsejáték

9271109 Szerencsejáték, sorsolás kiegészítő 
szolgáltatás

920019 Egyéb szerencsejáték

9272110 Szabadidőpark, szórakoztatási célú vásár, 
kiállítás

932911 Szabadidős park- és strandszolgáltatás

9272120 Máshova nem sorolt, egyéb szabadidős 
szolgáltatás

781012 Munkaközvetítés (kivéve: fejvadászat)

9272120 Máshova nem sorolt, egyéb szabadidős 
szolgáltatás

799039 Jegy foglalása szórakoztató és szabadidős 
eseményekre, egyéb m.n.s. foglalás

9272120 Máshova nem sorolt, egyéb szabadidős 
szolgáltatás

932919 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
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9301110 Mosodai gyűjtőszolgálat 960119 Egyéb textil-tisztítás
9301120 Önkiszolgáló mosoda 960111 Önkiszolgáló mosoda
9301130 Textil-, ruhatisztítás 960112 Vegytisztítás
9301130 Textil-, ruhatisztítás 960119 Egyéb textil-tisztítás
9301140 Száraztisztítás 960112 Vegytisztítás
9301150 Vasalás 960113 Vasalás
9301160 Ruhafestés, színezés 960114 Ruhafestés, színezés
9302210 Női fodrászat 960211 Női fodrászat
9302210 Női fodrászat 960220 Vágott emberi haj (feldolgozatlan)
9302220 Férfifodrászat 960212 Férfi fodrászat
9302220 Férfifodrászat 960220 Vágott emberi haj (feldolgozatlan)
9302230 Kozmetika, kéz- és lábápolás 960213 Kozmetika, kéz- és lábápolás
9302230 Kozmetika, kéz- és lábápolás 960219 Egyéb szépségápolás
9303110 Temető kezelése,  hamvasztás 960311 Temető kezelése, hamvasztás
9303121 Temetés 960312 Temetés, temetést kiegészítő szolgáltatás

9303122 Temetést előkészítő, azt kiegészítő 
szolgáltatás

960312 Temetés, temetést kiegészítő szolgáltatás

9304100 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 931310 Testedzési szolgáltatás (fitnesz)
9304100 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 960410 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9305110 Hobbiállat-gondozás 960911 Hobbiállat-gondozás
9305121 Asztrológiai, spiritisztaszolgáltatás 960919 Máshová nem sorolt egyéb vegyes 

szolgáltatás
9305122 Partnerközvetítés 960919 Máshová nem sorolt egyéb vegyes 

szolgáltatás
9305123 Gyermekfelügyelet 889113 Otthoni gyermekfelügyelet (bébiszitter 

szolgáltatás)
9305124 Szexuális szolgáltatás 960912 Személykísérő-szolgálat
9305129 Egyéb fel nem sorolt szolgáltatás 960912 Személykísérő-szolgálat
9305129 Egyéb fel nem sorolt szolgáltatás 960913 M.n.s. érmével működő automata 

üzemeltetése
9500100 Alkalmazottat foglalkoztató háztartás 970010 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató 

magánháztartás
9600100 Háztartás saját fogyasztásra történő termék-

előállítása
981010 Magánháztartás termék-előállítása saját 

fogyasztásra
9700100 Háztartás saját fogyasztásra végzett 

szolgáltatása
982010 Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra

9900100 Területen kívüli szervezet 990010 Területen kívüli szervezet tevékenysége
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