MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT

A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT
01

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

01.1

Nem évelő növény termesztése

01.11

Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

Idetartozik:
- a gabonafélék, hüvelyes növények és olajos magvak, akár fogyasztási, akár egyéb célra
01.11.1

Búza

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a magtermés
01.11.11

Durumbúza

01.11.12

Búza, durumbúza nélkül

t
a

Nem tartozik ide:
- a durum búza, lásd 01.11.11
01.11.2

z
o
lt

Kukorica

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a magtermés
01.11.20

Kukorica

Nem tartozik ide:
- a csemegekukorica, lásd 01.13.39
- a silókukorica, lásd 01.19.10
01.11.3

Árpa, rozs, zab

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a magtermés

8
0

6

01.11.31

Árpa

01.11.32

Rozs

01.11.33

Zab

01.11.4

Cirok, köles és egyéb gabonaféle

1
0

2

1
0
-

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a magtermés
01.11.41

Cirok

Nem tartozik ide:
- a takarmány cirok, lásd 01.19.10
- a takarmánynövények magvai, lásd 01.19.31
- a cukor cirok, lásd 01.19.39
01.11.42

Köles

01.11.43

Tritikálé

01.11.49

Egyéb gabonaféle

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a pohánka (hajdina)
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01.11.5

Gabonaszalma és csuhé

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a tüzelőanyag (brikett, pellet) szalmából, lásd 16.29.15
01.11.50

Gabonaszalma és csuhé

Idetartozik még:
- a feldolgozatlan szalma, vágott, őrölt, sajtolt vagy pellet formában
Nem tartozik ide:
- a tisztított, fehérített vagy festett szalma, lásd 01.29.30
- a tüzelőanyag (brikett, pellet) szalmából, lásd 16.29.15
01.11.6

Hüvelyesek, zölden

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
01.11.61

Zöldbab

01.11.62

Zöldborsó

t
a

Idetartozik még:
- a zöldborsó és a takarmány borsó
01.11.69

z
o
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Egyéb hüvelyes, zölden

Nem tartozik ide:
- a szójabab, lásd 01.11.81
01.11.7

Száraz hüvelyesek

1
0
-

Idetartozik:
- a száraz hüvelyesek, hüvelyben vagy hüvely nélkül (hántolva)
01.11.71

Szárazbab

01.11.72

Száraz lóbab, disznóbab

01.11.73

Száraz csicseriborsó

01.11.74

Szárazlencse

01.11.75

Szárazborsó

01.11.76

Tehénborsó

01.11.77

Száraz kajánbab, galambborsó

01.11.79

M.n.s. hüvelyesek (szárított hüvelyesek)

2

8
0

6

1
0

á
v

Nem tartozik ide:
- a szójabab, lásd 01.11.81
01.11.8

Szójabab és földimogyoró

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény kezeletlen nyers állapotban, hüvelyben vagy hüvely nélkül
01.11.81

Szójabab

Nem tartozik ide:
- a pörkölt szójabab, mint pótkávé, lásd 10.83.12
01.11.82

Földimogyoró, héjas
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01.11.9

Egyéb olajos mag

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény kezeletlen nyers állapotban, hüvelyben vagy hüvely nélkül
01.11.91

Lenmag

01.11.92

Mustármag

01.11.93

Repcemag (réparepce, káposztarepce)

01.11.94

Szezámmag

01.11.95

Napraforgó mag

01.11.96

Ricinusmag

01.11.99

Egyéb m.n.s. olajos mag

t
a

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a dinnyemag

z
o
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01.12

Rizstermesztés

01.12.1

Rizs, hántolatlan szemtermés

01.12.10

Rizs, hántolatlan szemtermés

01.13

Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése

1
0
-

Nem tartozik ide:
- a takarmánynövény, lásd 01.19.10
- a takarmánynövények magjai, mángold mag, lásd 01.19.31
01.13.1

Levél és szárzöldség

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
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01.13.11

Spárga

01.13.12

Káposztaféle

01.13.13

Karfiol és brokkoli

01.13.14

Saláta

01.13.15

Cikória saláta

2
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Nem tartozik ide:
- a cikória gyökér, lásd 01.28.19
01.13.16

Spenót

01.13.17

Articsóka

01.13.19

Egyéb m.n.s. levél és szárzöldség

Idetartozik még:
- a petrezselyem
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a mángold
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01.13.2

Dinnye

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
01.13.21

Görögdinnye

01.13.29

Egyéb dinnye

01.13.3

Gyümölcszöldség

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
01.13.31

Zöldpaprika (csak a capsicum)

Nem tartozik ide:
- a Pimenta nemzetségű gyümölcszöldség, lásd 01.13.39
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a chili, lásd 01.28.12

t
a

01.13.32

Uborka

01.13.33

Padlizsán

01.13.34

Paradicsom

01.13.39

Egyéb m. n. s. gyümölcszöldség

Idetartozik:
- a cukkini
- a csemegekukorica
- a Pimenta nemzetségű gyümölcszöldség
- a tökféle és egyéb m.n.s. gyümölcszöldség
Idetartozik még:
- a friss csöves csemegekukorica díszítési célra
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Nem tartozik ide:
- a szárított csöves csemegekukorica fehérítve, festve vagy más módon megmunkálva díszítési célra, lásd
02.30.30
01.13.4

1
0

Hagymaféle, gyökér és gumós zöldség

2

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
01.13.41

Sárgarépa, fehérrépa

01.13.42

Fokhagyma

01.13.43

Hagyma

Idetartozik:
- a hagyma, mogyoróhagyma
01.13.44

Póréhagyma és egyéb hagymaféle

Idetartozik még:
- a téli sarjadékhagyma és snidling
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01.13.49

Egyéb hagymaféle, gyökér és gumós zöldség (keményítő és inulintartalom nélkül)

Idetartozik:
- a cékla salátának
- a retek
- a torma
- a zeller gumó vagy német zeller
- a paszternák, hasonló máshova nem sorolt, ehető gyökerek
Nem tartozik ide:
- a halványító zeller, lásd 01.13.90
01.13.5

Ehető gyökér, és gumós zöldség magas keményítő és inulintartalommal

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
01.13.51

Burgonya

01.13.52

Édesburgonya

01.13.53

Manióka

01.13.54

Taró

01.13.59

Egyéb ehető gyökér és gumós zöldség magas keményítő és inulintartalommal

t
a

Nem tartozik ide:
- a taró, lásd 01.13.54
01.13.6

01.13.60

á
v

Zöldségszaporítóanyag (kivéve gyökérfélék magvai)

1
0
-

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a vetési célra termelt mag

z
o
lt

Zöldségszaporítóanyag (kivéve gyökérfélék magvai)

8
0

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a vetési célra termelt mag
Nem tartozik ide:
- a cukorrépa mag, lásd 01.13.72
- a gyökérfélék, takarmánynövények magvai, lásd 01.19.3
- a növények nem csiraképes magjai, lásd 01.19.39
01.13.7
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2

Cukorrépa és cukorrépamag

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
01.13.71

Cukorrépa

01.13.72

Cukorrépamag

01.13.8

Termesztett gomba és szarvasgomba

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
01.13.80

Termesztett gomba és szarvasgomba

Nem tartozik ide:
- az erdei gomba, beleértve a vadon termő szarvasgombát, lásd 02.30.40
01.13.9

Egyéb m. n. s. friss zöldség

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
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01.13.90

Egyéb m. n. s. friss zöldség

Idetartozik:
- az édeskömény, zöldségként használva
- a halványító zeller
- az egyéb m.n.s. friss zöldség
Idetartozik még:
- a friss, ehető lucerna, szója és napraforgómag csíra
- a babcsírák és hajtások
Nem tartozik ide:
- a zellergumó, lásd 01.13.49
- az édeskömény, fűszerként használva, lásd 01.28.14
01.14

Cukornádtermesztés

01.14.1

Cukornád

01.14.10

Cukornád

01.15

Dohánytermesztés

01.15.1

Feldolgozatlan dohány

01.15.10

Feldolgozatlan dohány

t
a
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Nem tartozik ide:
- a feldolgozott és újraszárított dohány, lásd 12.00.12
01.16

Rostnövénytermesztés

01.16.1

Rostnövény

01.16.11

Gyapot (maggal vagy mag nélkül)

Idetartozik még:
- a gyapotmag
01.16.12

8
0

6

Juta, kenáf és egyéb rostos növény, nyersen vagy áztatva (kivéve: len, kender és hócsalán)

1
0

Nem tartozik ide:
- a len, kender és hócsalán, lásd 01.16.19
01.16.19

1
0
-
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2

Len, kender és m. n. s. nyers rostnövény

Idetartozik -magyar kiegészítés:
- a hócsalán
01.19

Egyéb, nem évelő növény termesztése

01.19.1

Takarmánynövény

01.19.10

Takarmánynövény

Idetartozik:
- a karórépa, mángold, takarmányozási célú gyökérnövények, lóhere, lucerna, baltacím, takarmánykukorica,
egyéb fűféle, takarmánykáposzta és hasonló takarmánynövények
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a takarmány cirok
Nem tartozik ide:
- a takarmányborsó, lásd 01.11.62
- a takarmánynövényekből készített pellet és liszt, lásd 10.91
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a nem takarmány célú mángold, lásd 01.13.19
01.19.2

Vágott virág, virágsarj, virágmag
10
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01.19.21

Vágott virág, virágsarj

Idetartozik még:
- a virágcsokor, koszorú, virágkosár stb., virágokat vagy virágbimbókat tartalmazó kompozíció (pl. bokréta,
gomblyukba tűzhető virágdísz), fák és bokrok vágott ágai, ha vannak rajtuk virágok vagy bimbók (pl. virágos
vagy bimbós fűzfaág, napraforgó)
Nem tartozik ide:
- a bimbó és virág nélküli fűzfaág, lásd 01.29.30
- a vadon termő növények díszítésre alkalmas lombozata, ága és más részei, virág vagy bimbó nélkül, lásd
02.30.30
01.19.22

Virágmag

Idetartozik még:
- a szagos bükköny magja (Lathyrus odoratus)
01.19.3

Gyökérfélék, takarmánynövények magvai, egyéb nyers zöldségfélék termékei

01.19.31

Gyökérfélék, takarmánynövények magvai (kivéve: cukorrépa mag)

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a takarmány célú mángold mag
Nem tartozik ide:
- a cukorrépa mag, lásd 01.13.72
01.19.39

t
a
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M.n.s. nyers zöldségféle és termékei

á
v

Idetartozik még:
- a cukorcirok
- a pollen (étkezési pollen), azaz a méhek által gyűjtött kis pollentartalmú pellet, nektár, méz és méhészeti
nyál formájában

1
0
-

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a növények nem csiraképes magjai
Nem tartozik ide:
- a cikóriagyökér, lásd 01.28.19
- a mechanikai úton előállított pollen besorolása attól függ, hogy a növény melyik részéből nyerik (pl. a
növényi polleneket a elsősorban a illatszer, gyógyszer és hasonlók gyártásában használják fel), lásd 01.28.30
- az oldószerrel nyert szárított pollen kivonat, lásd 10.89.15
Nem idetartozik - magyar kiegészítés:
- az egyéb növényből (tengeri fűből, szénából) gyártott brikett, pellet energiatermelés céljára, lásd 16.29.15

6
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01.2

Évelő növények termesztése

01.21

Szőlőtermesztés

01.21.1

Szőlő

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
01.21.11

Csemegeszőlő

01.21.12

Egyéb szőlő, frissen

01.22

Trópusi és szubtrópusi gyümölcs termesztése

01.22.1

Trópusi és szubtrópusi gyümölcs

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
01.22.11

Avokádó

01.22.12

Banán
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01.22.13

Datolya

01.22.14

Füge

Nem tartozik ide:
- a kaktusz körte, lásd 01.25.90
01.22.19

Egyéb trópusi és szubtrópusi gyümölcs

01.23

Citrusféle termesztése

01.23.1

Citrusfélék

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
01.23.11

Pomelo és grépfrút

01.23.12

Citrom, zöldcitrom

01.23.13

Narancs

01.23.14

Mandarin

01.23.19

Egyéb citrusféle

01.24

Almatermésű, csonthéjas termesztése

01.24.1

Alma

t
a
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1
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-

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
01.24.10

Alma

01.24.2

Egyéb almatermésű és csonthéjas gyümölcs

01.24.21

Körte

01.24.22

Birs

01.24.23

Sárgabarack

01.24.24

Cseresznye, meggy

01.24.25

Őszibarack

01.24.26

Nektarin

01.24.27

Szilva

2
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a ringlószilva
01.24.28

Kökény

01.24.29

Egyéb m.n.s. almatermésű és csonthéjas gyümölcs

01.25

Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

01.25.1

Bogyós termésű gyümölcs és egyéb nemzetségbe tartozó gyümölcs

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
12
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01.25.11

Kivi

01.25.12

Málna

01.25.13

Szamóca

01.25.19

Egyéb, a Vaccinium (áfonyafélék) nemzetségébe tartozó m. n. s. bogyós termésű gyümölcs

Idetartozik:
- a vörös áfonya, feketeáfonya, amerikai áfonya- a ribiszke és köszméte (egres)
01.25.2

Gyümölcsmag

01.25.20

Gyümölcsmag

Idetartozik még:
- a díszfák vagy olyan fák magjai, melyek parkok, kertek, utcák díszítésére szolgál
Nem tartozik ide:
- a nem zúzott, nem őrölt, hántolatlan szentjánoskenyér mag, lásd 01.25.90
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a dinnyemag, lásd 01.11.99
01.25.3

t
a
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Héjas termésű gyümölcs (kivéve vadon termő ehető mogyoró, földimogyoró és kókuszdió)

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény héjjal
Nem tartozik ide:
- a földimogyoró, héjas, lásd 01.11.82
- a kókuszdió, lásd 01.26.20
- a vadon termő, ehető erdei termékek, lásd 02.30.40
- a tisztított dió és földimogyoró, lásd 10.39.25

1
0
-
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01.25.31

Mandula

01.25.32

Gesztenye

01.25.33

Mogyoró

01.25.34

Pisztácia

01.25.35

Dió

01.25.39

Egyéb héjas termésű gyümölcs (kivéve vadon termő ehető mogyoró, földimogyoró és kókuszdió)

6

1
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8
0

Nem tartozik ide:
- a héjas földimogyoró, lásd 01.11.82
- a kókuszdió, lásd 01.26.20
- a vadon termő, ehető erdei termékek, lásd 02.30.40
- a tisztított földimogyoró, lásd 10.39.25
01.25.9

Egyéb m.n.s. gyümölcsféle

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
01.25.90

Egyéb m.n.s. gyümölcsféle

Idetartozik még:
- a datolyaszilva
- a kaktusz körte
- a gránátalma
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a nem zúzott, nem őrölt hántolatlan szentjánoskenyér mag
01.26

Olajtartalmú gyümölcs termesztése
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01.26.1

Olíva

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
01.26.11

Élelmezési célú olíva

01.26.12

Ipari célú olíva

01.26.2

Kókuszdió

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény frissen vagy hűtve
01.26.20

Kókuszdió

01.26.9

Egyéb olajtartalmú gyümölcsféle

01.26.90

Egyéb olajtartalmú gyümölcsféle

01.27

Italgyártási növény termesztése

01.27.1

Italgyártási növény

01.27.11

Kávébab, pörköletlen

t
a
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a koffeintartalmú nyers kávé
01.27.12

Tea levelek

01.27.13

Maté levelek

01.27.14

Kakaó bab

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény egészben, nyersen

1
0
-
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01.28

Fűszer, aroma, narkotikus- és gyógynövény termesztése

01.28.1

Fűszernövény, feldolgozatlan

01.28.11

Bors (piper spp.), feldolgozatlan

01.28.12

Chili és fűszerpaprika (capsicum spp.), feldolgozatlan

1
0

2

Nem tartozik ide:
- a feldolgozatlan, Pimenta nemzetségű fűszernövény, lásd 01.28.19
01.28.13

Szerecsendió és virága, kardámom, feldolgozatlan

01.28.14

Ánizs, bandián, koriander, kömény, római kömény, édeskömény, boróka bogyó, feldolgozatlan

01.28.15

Fahéj, feldolgozatlan

01.28.16

Szegfűszeg egészben, feldolgozatlan

01.28.17

Gyömbér, szárítva, feldolgozatlan

01.28.18

Vanília, feldolgozatlan
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01.28.19

Egyéb feldolgozatlan fűszernövény

Idetartozik még:
- a cikóriagyökér
- a feldolgozatlan, Pimenta nemzetségű fűszernövény
Nem tartozik ide:
- a pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, lásd 10.83.12
01.28.2

Komló

01.28.20

Komló

01.28.3

Elsődlegesen illatszer, gyógyszergyártásban, vagy rovar és gomba irtására, továbbá más
hasonló célokra használt növény

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a termény feldolgozatlan állapotban
01.28.30

Elsődlegesen illatszer, gyógyszergyártásban, vagy rovar és gomba irtására, továbbá más
hasonló célokra használt növény

t
a

Idetartozik még:
- a mechanikai úton növényekből előállított pollen
- a kamilla szalma és csuhé
- a szárított pitypanglevél
- a szárított sóska (Rumex acetosa)
- a szárított böjtfű

z
o
lt

á
v

01.29

Egyéb évelő növény termesztése

01.29.1

Természetes gumi

01.29.10

Természetes gumi

01.29.2

Kivágott karácsonyfa

01.29.20

Kivágott karácsonyfa

01.29.3

Elsődlegesen fonásra, tömésre, festésre, színezésre használt növény

01.29.30

Elsődlegesen fonásra, tömésre, festésre, színezésre használt növény

2

8
0

6

1
0

1
0
-

Idetartozik még:
- a napraforgó szár és levél, -tányér
- a friss fűzfaágak virág és bimbó nélkül
- a tisztított, fehérített vagy festett szalma

Nem tartozik ide:
- a feldolgozatlan szalma, vágott, őrölt, sajtolt vagy pellet formában, lásd 01.11.50
01.3

Növényi szaporítóanyag termesztése

01.30

Növényi szaporítóanyag termesztése

01.30.1

Növényi szaporítóanyag: palánta, gumó, gyökér, oltvány, dugvány, gombacsíra

01.30.10

Növényi szaporítóanyag: palánta, gumó, gyökér, oltvány, dugvány, gombacsíra

Idetartozik még:
- a gombák növekedéséhez szükséges táptalaj, micéliummal
Nem tartozik ide:
- a vetőmag előállítás, lásd 01.1 és a 01.2 alágazatok megfelelő csoportjait
- a fák és erdei cserjék dugványai, lásd 02.10.11
- az erdei faiskolai tevékenység, lásd 02.10.20
- az erdei fafélék, lásd 02.10.30
- a gombák növekedéséhez szükséges táptalaj, micélium nélkül, lásd 20.15.80
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01.4

Állattenyésztés

01.41

Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

01.41.1

Tejhasznú szarvasmarha, élő

01.41.10

Tejhasznú szarvasmarha, élő

01.41.2

Nyers tehéntej

01.41.20

Nyers tehéntej

Idetartozik még:
- a nyers bivaly tej
01.42

Egyéb szarvasmarha tenyésztése

01.42.1

Egyéb szarvasmarha és bivaly, élő

01.42.11

Egyéb szarvasmarha és bivaly, élő (kivéve borjú)

t
a

Idetartozik:
- az m.n.s., szarvasmarhafélék családjába tartozó, házi vagy vadon élő állatok, és az ökör (Ovibos
moschatus), hasznosításuktól függetlenül
Nem tartozik ide:
- az élő szarvasmarha és bivalyborjú, lásd 01.42.12
01.42.12

Szarvasmarha és bivalyborjú, élő

01.42.2

Szarvasmarha és bivalysperma

01.42.20

Szarvasmarha és bivalysperma

01.43

Ló, lóféle tenyésztése

01.43.1

Ló és lóféle, élő

01.43.11

Ló, élő

Idetartozik még:
- a ló sperma

2
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0
-
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6
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0
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Nem tartozik ide:
- a ló és zebra hibrid, lásd 01.49.19
01.43.12

Szamár, öszvér, élő

01.44

Teve, teveféle tenyésztése

01.44.1

Teve és teveféle, élő

01.44.10

Teve és teveféle, élő

Idetartozik:
- a dromedár, láma, alpaka, guanako, vikunya és más teveféle
Idetartozik még:
- a tevesperma
01.45

Juh, kecske tenyésztése

01.45.1

Juh, kecske, élő
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01.45.11

Juh, élő

Idetartozik még:
- a juhsperma
01.45.12

Kecske, élő

Idetartozik még:
- a kecskesperma
Nem tartozik ide:
- a zerge (Rupicapra rupicapra), kecske antilop (Caprinae), lásd 01.49.19
01.45.2

Nyers juh és kecsketej

01.45.21

Nyers juhtej

01.45.22

Nyers kecsketej

01.45.3

Nyers juhgyapjú és kecskeszőr (zsíros), beleértve a háton mosott gyapjút is

t
a

Idetartozik még:
- a háton mosott nyírt gyapjú
01.45.30

Idetartozik még:
- a háton mosott gyapjú

á
v

Nem tartozik ide:
- a zsíros gyapjú, beleértve a tisztított nyírt bőrgyapjút, lásd 10.11.41
01.46

Sertéstenyésztés

01.46.1

Sertés, élő

01.46.10

Sertés, élő

1
0

Baromfitenyésztés

1
0
-

8
0

6

Idetartozik még:
- a sertés sperma
01.47

Nem tartozik ide:
- a baromfitoll és -pehely, lásd 10.12.50

2

01.47.1

Baromfi, élő

01.47.11

Tyúkféle, élő

01.47.12

Pulyka, élő

Nem tartozik ide:
- a vadpulyka, lásd 01.49.12
01.47.13

Lúd, élő

Nem tartozik ide:
- a vadlúd, lásd 01.49.12
01.47.14

z
o
lt

Nyers juhgyapjú és kecskeszőr (zsíros), beleértve a háton mosott gyapjút is

Kacsa és gyöngyös, élő

Nem tartozik ide:
- a vadkacsa, lásd 01.49.12
01.47.2

Tojás héjában, friss

01.47.21

Tyúktojás héjában, friss
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01.47.22

Egyéb baromfitojás héjában, friss

01.47.23

Tyúktojás, keltetésre

01.47.24

Egyéb baromfitojás, keltetésre

01.49

Egyéb állat tenyésztése

01.49.1

Egyéb tenyésztett élő állat

01.49.11

Nyúl, élő

01.49.12

M.n.s. tenyésztett madár, élő

Idetartozik még:
- a vad és a házi galamb
- a vadpulyka, -kacsa, -lúd
01.49.13

Tenyésztett hüllők, beleértve a kígyókat és teknősöket, élő

Idetartozik még:
- a kígyó és a teknős

01.49.19

Egyéb m.n.s. tenyésztett állatok, élő

Idetartozik:
- a rénszarvas
- a prémes állat (kivéve a házinyúl)
- a méhek és egyéb rovarok
- a ló és zebra hibrid
- a macska, kutya és egyéb hobbiállat
- az egyéb m.n.s. tenyésztett állat
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a csigák
- a zerge (Rupicapra rupicapra), kecske antilop (Caprinae)
Nem tartozik ide:
- a béka, krokodil, a sós és édesvízi hüllő, lásd 03.00.69

á
v
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-

01.49.2

Egyéb, tenyésztési tevékenységből származó állati termék

01.49.21

Természetes méz

2

t
a
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Nem tartozik ide:
- a sós és édesvízi hüllő, lásd 03.00.69

Nem tartozik ide:
- a mesterséges méz, lásd 10.89.19
- a természetes és a mesterséges méz keveréke, lásd 10.89.19
01.49.22

M.n.s. nyers tej

Nem tartozik ide:
- a nyers tehén- és bivaly tej, lásd 01.41.20
01.49.23

Csiga, friss, fűszeres, fagyasztott, sózott vagy sós lében pácolt (kivéve: tengeri csiga)

Nem tartozik ide:
- a tengeri csiga, lásd 03.00.42, 03.00.44
01.49.24

Egyéb, m.n.s. tenyésztési tevékenységből származó, ehető állati termék

01.49.25

Gombolyításra alkalmas selyemgubó

01.49.26

Rovarviasz, cetvelő, beleértve a finomítottat és a festettet is
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01.49.27

Szaporítási célú állati embrió

Nem tartozik ide:
- a ló sperma, lásd 01.43.11
- a juhsperma, lásd 01.45.11
- a kecskesperma, lásd 01.45.12
- a sertés sperma, lásd 01.46.10
01.49.28

Egyéb, m.n.s. tenyésztési tevékenységből származó, nem ehető állati termék

Idetartozik:
- a finom vagy durva állati szőr, nem kártolt vagy fésült
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az állati trágya termelése
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a lószőr és a kefegyártásra alkalmas sörte és szőr, lásd 13.10.23
01.49.3

Szőrmés bőréért tenyésztett állat nyers szőrmés bőre

01.49.31

Szőrmés bőréért tenyésztett állat nyers szőrmés bőre (kivéve: gyapjáért tenyésztett juh)

t
a

Nem tartozik ide:
- a gyapjáért tenyésztett juh nyers szőrmés bőre, lásd 01.49.32

z
o
lt

01.49.32

Gyapjáért tenyésztett juh nyers szőrmés bőre

01.49.39

M.n.s. állat nyers bőre (kezeletlen vagy kezelt, de nem tovább feldolgozott)

á
v

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a sózott, szárított, meszezett, de nem cserzett, pergamentált, vagy tovább kikészített
01.6

1
0
-

Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás

Nem tartozik ide:
- az állategészségügyi ellátás, lásd 75.00.1

8
0

01.61

Növénytermesztési szolgáltatás

01.61.1

Növénytermesztési szolgáltatás

01.61.10

Növénytermesztési szolgáltatás

1
0

6

Idetartozik:
- a talaj-előkészítés
- a vetés, növények gondozása, trágyázás
- a permetezés (beleértve a permetezést légi úton is)
- a mezőgazdasági célú kártevőirtás
- a szőlő, illetve gyümölcsfák metszése
- a növények átültetése, ritkítása
- a betakarítás
- a mezőgazdasági gépek, berendezések kölcsönzése mezőgazdasági munka végzésére kezelőszemélyzettel
együtt
- a mezőgazdasági hasznosítású földterület karbantartása
- a mezőgazdasági öntöző rendszerek működtetése
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a nyulak elleni védekezés
Nem tartozik ide:
- a vízvezeték-hálózathoz kapcsolódó vízelosztás, öntözőcsatornák működtetése, lásd 36.00.20
- a kertészmérnöki tevékenység, tájépítés tervezés, lásd 71.11.4
- az agronómusok, agrárközgazdászok tevékenysége, lásd 74.90.19
- az egyéb kártevőirtási szolgáltatás, lásd 81.29.11
- a mezőgazdasághoz nem köthető tájkertészeti tevékenység, zöldterület-kezelés, lásd 81.30.11 és 81.30.12
- a mezőgazdasági kiállítás, vásár szervezése, lásd 82.30.12
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a betakarítás utáni tevékenység, lásd 01.63
- a vízelvezetés, lecsapolás, lásd 43.12

2
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01.62

Állattenyésztési szolgáltatás

01.62.1

Állattenyésztési szolgáltatás

01.62.10

Állattenyésztési szolgáltatás

Idetartozik:
- az állatok szaporodását, növekedését, termelőképességének javítását elősegítő tevékenység
- a nyájak/csordák/gulyák tesztelése, terelése, legeltetése, baromfiivartalanítás, tojásosztályozás stb.
- a juhok nyírása
- a gazdaságban tartott állatok istállózása, gondozása
- az állattartó épületek, ketrecek tisztítása (tyúkketrec, disznóól stb.)
- a ménestelepi szolgáltatások
- a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos tevékenységek
Idetartozik még:
- a patkolás
- az állattenyésztési szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök kölcsönzése személyzettel
Nem tartozik ide:
- a kizárólag állatok elhelyezésére szolgáló építmény bérbeadása, működtetése, lásd 68.20.12
- az agronómusok, agrárközgazdászok tevékenysége, lásd 74.90.19
- az állatok beoltása és egyéb állatorvosi tevékenység, lásd 75.00.1
- a szabadidős lovagoltatás, lásd 93.19.13
- a hobbiállat gondozás, lásd 96.09.11
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az állatok kölcsönzése, bérbeadása, lásd 77.39.19

t
a

01.63

Betakarítást követő szolgáltatás

01.63.1

Betakarítást követő szolgáltatás

01.63.10

Betakarítást követő szolgáltatás

z
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Idetartozik:
- a növényi termékek előkészítése elsődleges (nyersanyag-) piacra, pl.: tisztítás, vágás, osztályozás,
fertőtlenítés, szárítás, hántolás, vessző nem kell
- a gyapot tisztítása (magtalanítás)
- a dohánylevelek előkészítési tevékenysége, pl.: szárítás
- a kakaóbab előkészítése, pl.: hámozás
- a gyümölcs viaszolása
Nem tartozik ide:
- a mezőgazdasági termékek előkészítése termelő által, lásd 01.1, 01.2 vagy 01.3
- a dohánylevél kocsányozása, újbóli szárítása, lásd 12.00.1
- az ügynöki nagykereskedők és társaságok marketing tevékenysége, lásd 46
- a mezőgazdasági nyersanyag nagykereskedelme, lásd 46.2
- a vetőmag minőségének javítása, lásd 01.64
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az ipari szárítás, lásd 10.39

6
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8
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01.64

Vetési célú magfeldolgozás

01.64.1

Vetési célú magfeldolgozás

01.64.10

Vetési célú magfeldolgozás

Idetartozik:
- a vetőmagok minőségének javítását szolgáló tevékenységek, beleértve a genetikailag módosított vetőmagok
kezelését is:
- a hulladék és nem vetési célú, méret alatti, éretlen, vagy károsodott, sérült vetőmagok eltávolítása
- a biztonságos tároláshoz a magok megfelelő nedvességtartalmának beállítása
- a szárítás, tisztítás, osztályozás, kezelés az értékesítés előtt
Nem tartozik ide:
- a vetőmag termelése, lásd 01.1 és 01.2
- a vetőmagok feldolgozása olajtermelés céljából, lásd 10.41
- a vetőmag jellemzőinek megváltoztatása érdekében végzett kutatási tevékenység, lásd 72.11.3
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01.7

Vadgazdálkodás, vadászati szolgáltatás

01.70

Vadgazdálkodás, vadászati szolgáltatás

01.70.1

Vadászat, vadbefogás és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatás

01.70.10

Vadászat, vadbefogás és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatás

Idetartozik:
- a kereskedelmi célú vadászat
- a vad elejtése, befogása, melynek célja: az állat húsa, préme, bőre, vadállat átadása kutatási célokra, vagy
állatkertnek, állatkereskedésnek
- a vadászatból, vadfogásból származó irha, élelmiszer, prém, szőrmés bőr, hüllő vagy madárbőr előállítása
Idetartozik még:
- a tengeri emlősök (pl.: rozmár, fóka) szárazföldi befogása
Nem tartozik ide:
- az állattartásból származó irha, hüllő-, vagy madárbőr termelése, lásd 01.4
- a vadtenyésztés üzemi körülmények között, lásd 01.49.1
- a bálnavadászat, lásd 03.00.69
- a vágóhídról származó állati nyers bőr és irha termelése, lásd 10.11
- a sport-, és szabadidős vadászat és kapcsolódó szolgáltatás, lásd 93.19.13
- a vadászat, vadbefogás népszerűsítését célzó tevékenység, lásd 94.99.19

02

02.1

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

02.10

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

02.10.1

Élő erdei fás szárú növények, szaporítóanyagai

02.10.11

Erdei fa és cserjecsemete

02.10.12

Erdei fa és cserjemag, vetési célra

02.10.2

Erdei faiskolai tevékenység

02.10.20

Erdei faiskolai tevékenység

2
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Nem tartozik ide:
- a faiskola karácsonyfák részére, lásd 01.30.10
02.10.3

Erdei fafélék

02.10.30

Erdei fafélék

Nem tartozik ide:
- a kivágott karácsonyfa, lásd 01.29.20
02.2

z
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Erdőgazdálkodás

Nem tartozik ide:
- a fa fűrészelés és gyalulás, lásd a 16 ágazat megfelelő csoportját

Fakitermelés

Nem tartozik ide:
- a faforgács vagy törmelék, lásd 16.10.25
- a gömbfa zúzott cölöpök és botok formájában, lásd 16.10.39
02.20

Fakitermelés

02.20.1

Nyers faanyag

Idetartozik még:
- az erdőben termelt faszén
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02.20.11

Tűlevelű hengeresfa

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tartósítószerrel nem kezelt faanyag
02.20.12

Nem tűlevelű hengeresfa (kivéve trópusi hengeresfa)

Nem tartozik ide:
- a trópusi hengeresfa, lásd 02.20.13
02.20.13

Trópusi hengeresfa

02.20.14

Tűzifa tűlevelű fából

Idetartozik még:
- az erdőben hagyományos módon termelt faszén
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tuskó, rőzse
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a faforgács, fűrészpor és egyéb fahulladék, lásd 16.10.24, 16.10.25
02.20.15

Tűzifa nem tűlevelű fából
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Idetartozik még:
- az erdőben hagyományos módon termelt faszén
02.3

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

02.30

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

02.30.1

Vadon termő növények nedvei

02.30.11

Baláta, guttaperka, guayula, kaucsuk és egyéb hasonló természetes gumiféle alapanyag

02.30.12

Sellak, balzsam és egyéb természetes gumiféle és gyanta és m.n.s. természetes gumiféle
alapanyag

02.30.2

Természetes parafa nyersen vagy egyszerűen előkészítve

02.30.20

Természetes parafa nyersen vagy egyszerűen előkészítve

02.30.3

Növényi részek, pázsitfűfélék, mohák és egyéb díszítésre alkalmas növények

02.30.30

Növényi részek, pázsitfűfélék, mohák és egyéb díszítésre alkalmas növények
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a szárított csöves csemegekukorica fehérítve, festve vagy más módon megmunkálva díszítési célra
- a vadon termő növények díszítésre alkalmas lombozata, ága és más részei, virág vagy bimbó nélkül
02.30.4

Vadon termő, ehető erdei termékek

02.30.40

Vadon termő, ehető erdei termékek

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az erdei gomba, gyümölcs és gyógynövény
- nád, sás, hínár
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a termesztett gomba, szarvasgomba, lásd 01.13
02.4

Erdészeti szolgáltatás

02.40

Erdészeti szolgáltatás

02.40.1

Erdészeti szolgáltatás
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02.40.10

Erdészeti szolgáltatás

Idetartozik:
- az erdészeti szolgáltatás:
- a faállomány számbavétele
- az erdészeti szaktanácsadó szolgáltatás
- a faállomány értékelése, becslése
- az erdőtűz oltása, erdő tűzvédelme nem elkülönülten végezve
- az erdei kártevők elleni védelem
- a fakitermelő szolgáltatás:
- a kitermelt fa erdőn belüli mozgatása
- az erdészeti gép, berendezés kölcsönönzése kezelőszemélyzettel együtt
Nem tartozik ide:
- az erdei faiskola működtetése, lásd 02.10.20
- az erdei talaj csövezése, lásd 43.12.11
- az építési terület megtisztítása, lásd 43.12.11
- az erdőn kívüli rönkszállítás, lásd 49.41.19
- a fertőtlenítés és kártevőirtás, lásd 81.29.11

03

Halászat, halgazdálkodás

Nem tartozik ide:
- a sport és szabadidős horgászat kiegészítő szolgáltatásai, lásd 93.19.13
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03.0

Halászat, halgazdálkodás

03.00

Halászat, halgazdálkodás

03.00.1

Élő hal, nem emberi fogyasztásra

03.00.11

Díszhal, nem tenyésztett

03.00.12

Díszhal, tenyésztett

03.00.13

Egyéb vadon élő hal, nem emberi fogyasztásra, ideértve az akvakultúrához használt
szaporítóanyagot és takarmányt

03.00.14

Egyéb tenyésztett, élő hal, nem emberi fogyasztásra, ideértve az akvakultúrához használt
szaporítóanyagot és takarmányt

03.00.2

Élő, friss vagy hűtött hal emberi fogyasztásra

03.00.21

Élő, friss vagy hűtött tengeri hal emberi fogyasztásra, nem tenyésztett

03.00.22

Élő, friss vagy hűtött édesvízi hal emberi fogyasztásra, nem tenyésztett

03.00.23

Élő, friss vagy hűtött tengeri hal emberi fogyasztásra, tenyésztett

03.00.24

Élő, friss vagy hűtött édesvízi hal emberi fogyasztásra, tenyésztett

03.00.3

Rákfélék (nem fagyasztva)

03.00.31

Rákfélék (nem fagyasztva), nem tenyésztett

03.00.32

Rákfélék (nem fagyasztva), tenyésztett

03.00.4

Élő, friss vagy hűtött puhatestű és gerinctelen víziállat

03.00.41

Élő, friss vagy hűtött osztriga, nem tenyésztett

03.00.42

Egyéb élő, friss vagy hűtött puhatestű, nem tenyésztett
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az élő, friss vagy hűtött, nem tenyésztett tengeri csiga
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03.00.43

Élő, friss vagy hűtött osztriga, tenyésztett

03.00.44

Egyéb élő, friss vagy hűtött puhatestű, tenyésztett

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az élő, friss vagy hűtött, tenyésztett tengeri csiga
03.00.45

Egyéb élő, friss vagy hűtött gerinctelen víziállat, tenyésztett

03.00.46

Egyéb élő, friss vagy hűtött gerinctelen víziállat, nem tenyésztett

03.00.5

Gyöngy, megmunkálatlan

03.00.51

Természetes gyöngy, megmunkálatlan

03.00.52

Tenyésztett gyöngy, megmunkálatlan

03.00.6

Egyéb vízinövény, állat és termékeik

03.00.61

Korallok és hasonló termékek; puhatestűek, rákfélék és tüskésbőrűek háza/héja/váza;
tintahalcsont

03.00.62

Állati eredetű, természetes szivacs

03.00.63

Tengeri moszat és más alga emberi fogyasztásra, nem termesztett

03.00.64

Tengeri moszat és más alga emberi fogyasztásra, termesztett

03.00.65

Tengeri moszat és más alga nem emberi fogyasztásra, nem termesztett

03.00.66

Tengeri moszat és más alga nem emberi fogyasztásra, termesztett

03.00.69

M.n.s. egyéb vízinövény, állat és termékeik

Idetartozik:
- a tenyésztett béka
- a bálna
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a krokodil
- a sós és édesvízi hüllő
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03.00.7

Halászati, halgazdálkodási szolgáltatás

03.00.71

Halászati szolgáltatás

03.00.72

Halgazdálkodási szolgáltatás
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05

Szénbányászat

Nem tartozik ide:
- a bányászattal kapcsolatos próbafúrások, lásd 09.90.11
- a kokszgyártás, lásd 19.10
- a szén brikett, lásd 19.20.1
- a széntermelési terület előkészítése, lásd 43.12.11
05.1

Feketeszénbányászat

05.10

Feketeszénbányászat

05.10.1

Feketeszén, nem agglomerált

05.10.10

Feketeszén, nem agglomerált

Nem tartozik ide:
- a brikett, tojásbrikett és hasonló szilárd tüzelőanyag előállítása feketeszénből, lásd 19.20.11
05.2

Barnaszén, lignitbányászat

05.20

Barnaszén, lignitbányászat

05.20.1

Barnaszén és lignit

05.20.10

Barnaszén és lignit
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Idetartozik még:
- a más barnaszén, mint pl. a sovány szén
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Nem tartozik ide:
- a brikett, tojásbrikett és hasonló szilárd tüzelőanyag előállítása barnaszénből, vagy lignitből, lásd 19.20.12
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Kőolaj, földgázkitermelés

6

Nem tartozik ide:
- a kőolaj- és földgáz kitermeléssel kapcsolatos szondázás, próbafúrás és feltáró munka, lásd 09.10.1
- a kőolaj és földgázkitermelő mezők működéséhez kapcsolódó szolgáltatások, díjazásért vagy szerződéses
alapon, lásd 09.10.1
- a kőolaj feldolgozás, lásd 19.20
- a nyers és feldolgozott kőolaj és származékaik csővezetékes szállítása, lásd 49.50.11
- a földgáz csővezetékes szállítása, lásd 49.50.12
- a geofizikai kutatás és kartográfiai tevékenység, lásd 71.12.3
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06.1

Kőolajkitermelés

06.10

Kőolajkitermelés

06.10.1

Kőolaj és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok, nyers

06.10.10

Kőolaj és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok, nyers

06.10.2

Bitumenes vagy olajpala és olajhomok

06.10.20

Bitumenes vagy olajpala és olajhomok

06.2

Földgázkitermelés

06.20

Földgázkitermelés

06.20.1

Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű
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06.20.10

Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű

Idetartozik még:
- a m.n.s gáznemű szénhidrogének

07

Fémtartalmú érc bányászata

Nem tartozik ide:
- az alumínium-hidroxid, lásd 20.13.25
- a pörkölt vaspirit, lásd 20.13.67
- az alumínium-oxid, lásd 24.42.12
07.1

Vasércbányászat

07.10

Vasércbányászat

07.10.1

Vasérc

07.10.10

Vasérc

07.2

Egyéb fém érc bányászata

07.21

Urán, tóriumércbányászat

07.21.1

Urán és tóriumérc

07.21.10

Urán és tóriumérc

07.29

Színesfém érc bányászata

07.29.1

Színesfém érc és dúsítmányai

07.29.11

Rézérc és dúsítmányai

07.29.12

Nikkelérc és dúsítmányai

07.29.13

Alumíniumérc és dúsítmányai

07.29.14

Nemesfémércek és dúsítmányaik

07.29.15

Ólom, cink és ónérc és dúsítmányaik

07.29.19

M.n.s. egyéb színesfém tartalmú ércek és dúsítmányaik

08

Egyéb bányászat
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Nem tartozik ide:
- a kitermelt nyersanyag feldolgozása (kivéve: zúzás, őrlés, aprítás, tisztítás, szárítás, válogatás és keverés),
lásd a C Nemzetgazdasági ág megfelelő részét
08.1

Kőfejtés, homok, agyagbányászat

08.11

Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

08.11.1

Építőkő vagy díszítőkő

08.11.11

Márványból és egyéb mészkőből készült építőkő vagy díszítőkő

08.11.12

Gránit, homokkő és egyéb építőkő vagy díszítőkő

08.11.2

Mészkő és gipsz

08.11.20

Mészkő és gipsz
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08.11.3

Kréta és dolomit

08.11.30

Kréta és dolomit

Nem tartozik ide:
- a zúzott vagy tört dolomit, betonozáshoz, közúti vagy vasútkövezéshez vagy egyéb felhasználáshoz, lásd
08.12.12
08.11.4

Pala

08.11.40

Pala

08.12

Kavics, homok, agyagbányászat

08.12.1

Kavics és homok

08.12.11

Természetes homok

Idetartozik még:
- a színezett természetes homok
08.12.12

t
a

Kőszemcse, szilánk, por, kavics, sóder
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a zúzott vagy tört dolomit, betonozáshoz, közúti vagy vasútkövezéshez vagy egyéb felhasználáshoz
08.12.13

Terméksalak és hasonló ipari hulladékok keveréke (építési célú kavics, sóder, murva vagy
kvarckavicstartalommal vagy anélkül)

08.12.2

Agyag és kaolin

08.12.21

Kaolin és egyéb kaolintartalmú agyag

Idetartozik még:
- a kaolin és egyéb égetett kaolintartalmú agyag
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08.12.22

Egyéb agyag, andaluzit, kianit és szillimanit, mullit, samott és tűzálló agyagok

08.9

M.n.s. bányászat

08.91

Vegyi ásvány bányászata

08.91.1

Vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok

08.91.11

Természetes kalciumfoszfát és alumíniumkalciumfoszfát

08.91.12

Pörköletlen vaspirit; nyers vagy nem finomított kén

08.91.19

Egyéb vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok

08.92

Tőzegkitermelés

08.92.1

Tőzeg

08.92.10

Tőzeg
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Nem tartozik ide:
- a brikett, tojásbrikett és hasonló szilárd tüzelőanyag előállítása tőzegből, lásd 19.20.13
- a fő elemként tőzeget tartalmazó virágföld, lásd 20.15.80
- a termékek tőzegből, lásd 23.99.19
08.93

Sókitermelés

08.93.1

Só és tiszta nátriumklorid; tengervíz
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08.93.10

Só és tiszta nátriumklorid; tengervíz

Idetartozik még:
- a tengervíz, sós víz és egyéb sóoldat
Nem tartozik ide:
- az étkezési célú só, lásd 10.84.30
08.99

Egyéb m.n.s. bányászat

08.99.1

Természetes bitumen és aszfalt, aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet

08.99.10

Természetes bitumen és aszfalt, aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet

08.99.2

Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers drágakövek és
féldrágakövek, ipari gyémántok, habkő, csiszolókő, természetes korund, természetes
gránát, más természetes csiszolóanyag, egyéb ásványok

08.99.21

Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, durván hasított drágakövek és féldrágakövek (kivéve
az ipari gyémántok)

t
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Nem tartozik ide:
- az ipari gyémánt, lásd 08.99.22
08.99.22
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Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers ipari gyémántok, habkő,
csiszolókő, természetes korund, természetes gránát, más természetes csiszolóanyag

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az ipari gyémánt
08.99.29

Egyéb ásványok

09

Bányászati szolgáltatás
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Nem tartozik ide:
- a bányászati gép elkülönült javítása, lásd 33.12.24
- a földgáznak a kitermelés helyszínétől eltérő helyen végzett cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá
szállítási célból, lásd 52.21
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09.1

Kőolaj és földgázkitermelési szolgáltatás

09.10

Kőolaj és földgázkitermelési szolgáltatás

09.10.1

Kőolaj, földgázkitermeléshez kapcsolódó szolgáltatások

1
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a kőolaj- és földgáz kitermeléssel kapcsolatos szondázás, próbafúrás és feltáró munka
- a kőolaj és földgázkitermelő mezők működéséhez kapcsolódó szolgáltatások, díjazásért vagy szerződéses
alapon
Nem tartozik ide:
- a kőolaj- és földgázmezőt üzemeltetése, lásd 06.10, 06.20
- a bányászati munkagépek elkülönült javítása, lásd 33.12.24
09.10.11

Kőolaj és földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási szolgáltatások

Idetartozik:
- az irányított fúrás és utánfúrás; az ütőfúrás; kőolaj- és földgázkút zsaluzásos cementezése; e kutak
szivattyúzása; elszigetelése és bezárása stb.
- a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos próbafúrás
Idetartozik még:
- a kőolaj- és földgázmezőkön végzett tűzvédelem
- a kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó feltárás
Nem tartozik ide:
- a geológiai, geofizikai és ehhez kapcsolódó talajkutatás és tanácsadás, lásd 71.12.3
09.10.12

Fúrótoronyépítés, javítás, bontás, valamint a kőolaj és földgázkitermeléssel kapcsolatos
hasonló szolgáltatások
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09.10.13

Földgáz cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá szállítási célra a kitermelés helyszínén

Nem tartozik ide:
- a földgáznak a kitermelés helyszínétől eltérő helyen végzett cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá
szállítási célból, lásd 52.21
09.9

Egyéb bányászati szolgáltatás

09.90

Egyéb bányászati szolgáltatás

09.90.1

Egyéb bányászati szolgáltatás

Idetartoznak azok a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett szolgáltatások, amelyek a 05, 07 és 08
ágazatba tartozó bányászati tevékenységhez szükségesek, mint például:
- a bánya szivattyúzása, szigetelése
- a bányászattal kapcsolatos próbafúrás
- a bányászattal kapcsolatos feltárás
Nem tartozik ide:
- a bányák üzemeltetése, lásd 05, 07 és 08 ágazat
- a bányászati munkagépek elkülönült javítása, lásd 33.12.24
- a geológiai, geofizikai és ehhez kapcsolódó talajkutatás és tanácsadás, lásd 71.12.3
09.90.11
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Feketeszénbányászat járulékos szolgáltatásai

Idetartoznak azok a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett szolgáltatások, amelyek a 05.1 alágazatba
tartozó bányászati tevékenységhez szükségesek, mint például:
- a bánya szivattyúzása, szigetelése
- a bányászattal kapcsolatos próbafúrás
- a bányászattal kapcsolatos feltárás
09.90.19

á
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Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások
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Idetartoznak azok a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett szolgáltatások, amelyek a 05, 07 és 08
ágazatba tartozó bányászati tevékenységhez szükségesek, mint például:
- a bánya szivattyúzása, szigetelése
- a bányászattal kapcsolatos próbafúrás
- a bányászattal kapcsolatos feltárás
Nem tartozik ide:
- a feketeszén-bányászat járulékos szolgáltatásai, lásd 09.90.11
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10

Élelmiszergyártás

Idetartozik:
- a különböző mezőgazdaságból, erdészetből, vadászatból és halászatból származott termékek, mint a hús,
hal, zöldségek és gyümölcsök, zsírok és olajok, tejtermékek, malomipari termékek, állati takarmányok és
egyéb emberi vagy állati fogyasztásra alkalmas élelmiszeripari termékek feldolgozása
- a félkész termékek (közvetlenül nem élelmiszerek)
- a feldolgozás során keletkező melléktermékek (például a vágóhídon a bőr, az étolajgyártásban az
olajpogácsa)
- a vágóhidak hulladékának és melléktermékeinek feldolgozása takarmány céljára
Nem tartozik ide:
- az italgyártás során keletkezett élelmiszer- és egyéb hulladék hasznosítása, lásd 38.3, kezelése és
ártalmatlanítása, lásd 38.21
- az ételkészítés azonnali fogyasztásra (pl. étteremben), lásd 56.10.1
- a húscsomagoláshoz kapcsolódó szolgáltatások díjazásos vagy szerződéses alapon, lásd 82.92.10
10.1

Húsfeldolgozás, tartósítás, húskészítmény gyártása

10.11

Húsfeldolgozás, tartósítás

10.11.1

Friss vagy hűtött szarvasmarha, sertés, juh, kecske, lóhús és más lófélék húsa

10.11.11

Friss vagy hűtött marhahús

10.11.12

Friss vagy hűtött sertéshús

10.11.13

Friss vagy hűtött bárány és juhhús

10.11.14

Friss vagy hűtött kecskehús

10.11.15

Friss vagy hűtött lóhús vagy más lófélék húsa

10.11.2

Friss vagy hűtött ehető belsőség marha, sertés, juh, kecske, lóhúsból és más lófélékből

10.11.20

Friss vagy hűtött ehető belsőség marha, sertés, juh, kecske, lóhúsból és más lófélékből

10.11.3

Fagyasztott hús és ehető belsőség marha, sertés, juh, kecske, lóhúsból és más
lófélékből; friss, hűtött vagy fagyasztott egyéb hús és ehető belsőség

10.11.31

Fagyasztott marhahús

10.11.32

Fagyasztott sertéshús

10.11.33

Fagyasztott bárány és juhhús

10.11.34

Fagyasztott kecskehús

10.11.35

Fagyasztott lóhús és egyéb lóféle húsa

10.11.39

Friss, hűtött és fagyasztott egyéb hús és ehető belsőségei

2
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Idetartozik még:
- a nyúlhús
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a vadhúsok
10.11.4

Zsíros gyapjú, irha, nyersbőr szarvasmarha vagy lófélékből, juhból és kecskéből
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10.11.41

Zsíros gyapjú, beleértve a tisztított nyírt bőrgyapjút

Idetartozik még:
- a tisztított nyírt bőrgyapjú
Nem tartozik ide:
- a nyers juhgyapjú és kecskeszőr (zsíros), lásd 01.45.30
10.11.42

Nyers szőrmés bőr és bőr szarvasmarha, lófélék vagy sertés vágásából, egészben

10.11.43

Egyéb nyers szőrmés bőr és bőr szarvasmarha, lófélék vagy sertés vágásából

10.11.44

Nyers bárány és juhbőr

10.11.45

Nyers kecske és gidabőr

10.11.5

Zsiradék, szarvasmarhafélékből, juhból, kecskéből és sertésből

10.11.50

Zsiradék, szarvasmarhafélékből, juhból, kecskéből és sertésből

10.11.6

Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan

10.11.60

Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan
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Nem tartozik ide:
- a hólyag, bél és egyéb hulladék halból, lásd 10.20.42

á
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10.11.9

Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.11.99

Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.12

Baromfihús feldolgozása, tartósítása

10.12.1

Friss vagy hűtött baromfihús

10.12.10

Friss vagy hűtött baromfihús

10.12.2

Fagyasztott baromfihús

10.12.20

Fagyasztott baromfihús

10.12.3

Baromfizsiradék

10.12.30

Baromfizsiradék

10.12.4

Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség

10.12.40

Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség
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Idetartozik még:
- a feldolgozatlan, hízott, pulyka, liba és kacsa máj
10.12.5

Toll és tollas madárbőr

10.12.50

Toll és tollas madárbőr

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a baromfitoll és -pehely
10.12.9

Baromfihús feldolgozásával,
bérmunkában

tartósításával

10.12.99

Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.13

Hús, baromfihúskészítmény gyártása
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10.13.1

Húskészítmények és konzervek húsból, belsőségből és vérből

10.13.11

Darabolt, sózott, szárított vagy füstölt sertéshús (beleértve a szalonnát és sonkát is)

10.13.12

Szarvasmarhafélék sózott, szárított vagy füstölt húsa

10.13.13

Egyéb sózott, pácolt, szárított vagy füstölt hús és ehető belsőség (kivéve: a disznó és a
marhahús); húsból vagy belsőségből készült étkezési liszt és dara

Nem tartozik ide:
- a disznó- marhahús, lásd 10.11.1
10.13.14

Töltött termék húsból, belsőségből vagy vérből

10.13.15

Egyéb húskészítmény és konzerv húsból, belsőségből vagy vérből

Nem tartozik ide:
- a készétel döntően húsból és belsőségből , lásd 10.85.11
- a húst tartalmazó leves, lásd 10.89.11
- a húsból készült kivonat és lé, lásd 10.89.14
10.13.16

t
a

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, korpa és pellet húsból; töpörtyű
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Idetartozik:
- az állati szövetből kinyert fehérje termékek, beleértve csont, hozzáadott vér, szőr, pata, szarv, bőrnyesedék,
trágya, gyomor és egyéb belső szervek
10.13.9

Hús és húskészítmény főzése, előkészítése; hús és baromfihúskészítmény gyártásával
kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.13.91

Hús és húskészítmény főzése, előkészítése

1
0
-

Idetartozik:
- a hús, egyéb húskészítmény főzése és egyéb kezelése
Nem tartozik ide:
- az állati eredetű olaj és zsír kinyerése, lásd 10.41.1
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10.13.99

Hús és baromfihúskészítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.2

Halfeldolgozás, tartósítás

10.20

Halfeldolgozás, tartósítás

1
0

2

Nem tartozik ide:
- a halak és tengeri állatok zsírja és olaja, lásd 10.41.12
- a készétel döntően halból, rákfélékből és puhatestűekből, lásd 10.85.12
- a halleves, lásd 10.89.11
10.20.1

Friss, hűtött vagy fagyasztott hal

10.20.11

Friss vagy hűtött halfilé és más halhús (egészben vagy darabolva)

10.20.12

Friss vagy hűtött halmáj és halikra

10.20.13

Fagyasztott hal

10.20.14

Fagyasztott halfilé

10.20.15

Fagyasztott halhús (egészben vagy darabolva)

10.20.16

Fagyasztott halmáj és halikra

10.20.2

Más módon feldolgozott vagy tartósított hal; kaviár és kaviárpótló

10.20.21

Szárított, sózott vagy sós lében tartósított, de nem füstölt halfilé
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10.20.22

Hal mája, ikrája, feje, farka, úszóhólyagja és élelmezési célra alkalmas más belsősége és bontási
mellékterméke: szárítva, füstölve, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas
halliszt, haldara és halpellet

10.20.23

Szárított, pácolt, sózott vagy nem sózott, vagy sós lében tartósított hal

10.20.24

Füstölt hal és halfilé

Idetartozik még:
- halfilé
10.20.25

Más módon feldolgozott vagy tartósított hal, a kész halételek kivételével

Nem tartozik ide:
- a készétel döntően halból, lásd 10.85.12
10.20.26

Kaviár és kaviárpótló

10.20.3

Fagyasztott, feldolgozott vagy tartósított rákfélék, puhatestűek, tengeri moszat és egyéb
gerinctelen vízi állat

10.20.31

Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított rákfélék

10.20.32

Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított puhatestűek

10.20.33

Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított egyéb gerinctelen víziállat, tengeri moszat

10.20.34

Más módon feldolgozott vagy tartósított rákfélék, puhatestűek, egyéb gerinctelen vízi állat, tengeri
moszat

Idetartozik még:
- a füstölt rákféle, puhatestű és egyéb gerinctelen vízi állat
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10.20.4

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara, pellet és egyéb termékek m.n.s. halból,
rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból

10.20.41

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és pellet halból, rákfélékből, puhatestűekből, egyéb
gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból

10.20.42

Emberi fogyasztásra alkalmatlan egyéb termékek halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb
gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az emberi fogyasztásra alkalmatlan egyéb termékek (pl. hólyag, bél, egyéb hulladék) halból
Nem tartozik ide:
- a szárított, füstölt, sózott vagy pácolt hal uszony, halfej, halfarok és más ehető belsőség, lásd 10.20.22

2

10.20.9

Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon; feldolgozott és
tartósított halak, rákfélék és puhatestűek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

10.20.91

Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon

Idetartozik:
- a halak és halkészítmények főzése, füstölése, sózása, szárítása és egyéb kezelése
Nem tartozik ide:
- az állati eredetű olaj és zsír kinyerése, lásd 10.41.1
10.20.99

Halfeldolgozással, tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.3

Gyümölcs, zöldségfeldolgozás, tartósítás

10.31

Burgonya-feldolgozás, tartósítás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a keményítőgyártás, lásd 10.62.11
10.31.1

Feldolgozott és tartósított burgonya
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10.31.11

Fagyasztott burgonya

10.31.12

Egész, darabolt vagy szeletelt szárított burgonya, további feldolgozás nélkül

10.31.13

Liszt, dara, pehely, granulátum és pellet szárított burgonyából

10.31.14

Feldolgozott vagy tartósított burgonya

10.31.9

Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon; feldolgozott és
tartósított burgonya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.31.91

Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon

Idetartozik:
- a burgonya hámozása, főzése és egyéb elkészítése
10.31.99

Burgonya-feldolgozással, tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.32

Gyümölcs, zöldséglé gyártása

Idetartozik még:
- a friss gyümölcsből és zöldségből készített koncentrátum

10.32.1

Gyümölcs és zöldséglé

Idetartozik még:
- a többféle gyümölcs- és zöldséglét tartalmazó sűrített keverék
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Nem tartozik ide:
- az édesített gyümölcs- és zöldséglé, lásd 11.07
- a szénsavas üdítőital, limonádé és gyümölcs ízű szénsavas víz, lásd 11.07

á
v

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a bármilyen nem sűrített gyümölcs- és zöldséglé, erjesztés és hozzáadott alkohol nélkül
10.32.11

Paradicsomlé

8
0

Idetartozik:
- a nem sűrített paradicsomlé, erjesztés és hozzáadott alkohol nélkül
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a sűrített paradicsomlé, erjesztés és hozzáadott alkohol nélkül
10.32.12

Narancslé

1
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Idetartozik:
- a nem sűrített narancslé, erjesztés és hozzáadott alkohol nélkül
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a sűrített narancslé, erjesztés és hozzáadott alkohol nélkül
10.32.13

Grépfrútlé

Idetartozik:
- a nem sűrített grépfruitlé, erjesztés és hozzáadott alkohol nélkül
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a sűrített grépfruitlé, erjesztés és hozzáadott alkohol nélkül
10.32.14

Ananászlé

Idetartozik:
- a nem sűrített ananászlé, erjesztés és hozzáadott alkohol nélkül
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a sűrített ananászlé, erjesztés és hozzáadott alkohol nélkül
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10.32.15

Szőlőlé

Idetartozik:
- a nem sűrített szőlőlé, erjesztés és hozzáadott alkohol nélkül
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a sűrített szőlőlé, erjesztés és hozzáadott alkohol nélkül
10.32.16

Almalé

Idetartozik:
- a nem sűrített almalé, erjesztés és hozzáadott alkohol nélkül
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a sűrített almalé, erjesztés és hozzáadott alkohol nélkül
10.32.17

Gyümölcs és zöldséglékeverék

Idetartozik:
- a nem sűrített gyümölcs- és zöldséglé keverék, erjesztés és hozzáadott alkohol nélkül
Idetartozik még:
- a sűrített lékeverék

t
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Nem tartozik ide:
- a sűrített paradicsomlé keverék, lásd 10.32.11
10.32.19

z
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Egyéb gyümölcs és zöldséglé

Idetartozik még:
- a sűrített lékeverék
Nem tartozik ide:
- a sűrített paradicsomlé keverék, lásd 10.32.11
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10.32.9

Gyümölcs és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.32.99

Gyümölcs és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.39

Egyéb gyümölcs, zöldségfeldolgozás, tartósítás

8
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a dara és liszt gyártása száraz hüvelyes zöldségből, lásd 10.61.23
- a cukrozott (kandírozott) gyümölcs és dió gyártása, lásd 10.82.24
- a mesterséges koncentrátum gyártása, lásd 10.89.15
10.39.1

1
0

Elkészített és tartósított zöldség (a burgonya kivételével)

2

Nem tartozik ide:
- a feldolgozott és tartósított burgonya, lásd 10.31.1
10.39.11

Fagyasztott zöldség

10.39.12

Ideiglenesen tartósított (félkész) zöldség

10.39.13

Szárított zöldség

Idetartozik még:
- a szárított zöldségkeverék
Nem tartozik ide:
- a száraz hüvelyes zöldség, héjas, lásd 01.11.7
- a szárított burgonya, lásd 10.31.12
10.39.14

Összevágott és csomagolt gyümölcsök és zöldségek

10.39.15

Tartósított bab, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva, (kivéve: a zöldséges készétel)

Nem tartozik ide:
- a fagyasztott és konzervált készétel döntően babból, lásd 10.85.13
- a készétel döntően zöldségből, lásd 10.85.13
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10.39.16

Tartósított borsó, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva, (kivéve: a zöldséges készétel)

Nem tartozik ide:
- a fagyasztott és konzerv készétel döntően borsóból, lásd 10.85.13
- a készétel döntően zöldségből, lásd 10.85.13
10.39.17

Egyéb tartósított zöldségek (kivéve: burgonya); nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve:
zöldséges készétel)

Nem tartozik ide:
- az elkészített, romlandó ételek zöldségből hozzáadott adalékanyagokkal, mint például hús vagy hal vagy
sajt, vagy rizs vagy tészta, lásd 10.89.16
- az előkészített, fagyasztott és konzerv készétel döntően zöldségből, lásd 10.85.13
10.39.18

Zöldség (a burgonya kivételével), gyümölcs, dió és a növények más ehető részei, ecettel vagy
ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

Nem tartozik ide:
- a feldolgozott vagy tartósított burgonya, lásd 10.31.14
10.39.2

Elkészített és tartósított gyümölcs és dió

10.39.21

Főzött vagy nyers fagyasztott gyümölcs és dió

10.39.22

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcs és diópüré és krém

10.39.23

Dió, földimogyoró, pörkölt, sózott vagy más módon elkészített
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Idetartozik még:
- a feldolgozott vagy tartósított diókeverék
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10.39.24

Félkész gyümölcs és diókonzerv, közvetlen fogyasztásra nem alkalmas

10.39.25

Földimogyoró, diófélék, tisztított

10.39.29

Egyéb elkészített, szárított vagy tartósított gyümölcs és diófélék
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Idetartozik még:
- a szárított, feldolgozott vagy tartósított gyümölcskeverék

6

10.39.3

Egyéb növényanyag és hulladék, növénymaradék és melléktermék

10.39.30

Egyéb növényanyag és hulladék, növénymaradék és melléktermék
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a brikett, pellet gyártása élelmiszeripari feldolgozás hulladékából (pl. zöldségfélék héjából,
szójababhulladékból) takarmány céljára
10.39.9

Gyümölcsök és zöldségek főzése és egyéb tartósítása; egyéb feldolgozott és tartósított
gyümölcs és zöldség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.39.91

Gyümölcsök, zöldségek főzése és egyéb tartósítása

Idetartozik:
- a gyümölcs, zöldség és az ezekből készült termékek főzése, sűrítése és egyéb elkészítése
Nem tartozik ide:
- a burgonya hámozása és abból készült termékek, főzése és egyéb elkészítése, lásd 10.31.91
10.39.99

Egyéb gyümölcs, zöldségfeldolgozással, tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

10.4

Növényi, állati olaj gyártása
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10.41

Olaj gyártása

Nem tartozik ide:
- a disznózsír és más állati eredetű étkezési zsír, lásd 10.11.50
- a baromfizsiradék, lásd 10.12.30
- a margarin és hasonló ehető készítmények, lásd 10.42.10
- az illóolaj, lásd 20.53.10
- a vegyileg módosított állati vagy növényi zsír és olaj, lásd 20.59.20
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kukoricaolaj gyártása, lásd 10.62.14
10.41.1

Nyers állati zsírok, olajok és frakcióik

10.41.11

Zsírsztearin, olajsztearin, olaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, keverve, vagy máshogy elkészítve

10.41.12

Hal és tengeri állatok zsírja, olaja és frakcióik

10.41.19

Egyéb állati zsírok, olajok és frakcióik, akár finomítva akár nem, de vegyi átalakítás nélkül

Nem tartozik ide:
- a zsiradék szarvasmarhafélékből, juhból, kecskéből és sertésből, lásd 10.11.50
- a baromfizsiradék, lásd 10.12.30
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10.41.2

Nyers növényi olajok

10.41.21

Nyers földimogyoróolaj

10.41.22

Nyers olívaolaj

10.41.23

Nyers napraforgóolaj

10.41.24

Nyers repce és mustármagolaj

10.41.25

Nyers pálmaolaj

10.41.29

Egyéb nyers növényolaj

10.41.3

Gyapothulladék

10.41.30

Gyapothulladék

10.41.4

Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék; liszt és
korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből

10.41.41

Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék

10.41.42

Liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből (kivéve: mustár)
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Nem tartozik ide:
- a mustárliszt és dara, elkészített mustár, lásd 10.84.12
10.41.5

Finomított olaj (vegyi átalakítás nélkül)

Nem tartozik ide:
- a növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradvány, lásd 10.41.41
10.41.51

Finomított szójababolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.52

Finomított földimogyoróolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.53

Finomított olívaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.54

Finomított napraforgóolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)
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10.41.55

Finomított gyapotmagolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.56

Finomított repce, szezám és mustármagolaj, valamint ezek frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.57

Finomított pálmaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.58

Finomított kókuszolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.59

M.n.s. egyéb olaj és frakciói, finomítva, de vegyileg nem átalakítva; stabilizált növényi zsír és más
növényi olaj (a kukoricaolaj kivételével) és frakciói, finomítva, vegyi átalakítás nélkül

Nem tartozik ide:
- a kukoricaolaj, lásd 10.62.14
10.41.6

Keményített állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de
további feldolgozás nélkül

10.41.60

Keményített állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további
feldolgozás nélkül

10.41.7

Növényi viasz (kivéve: a trigliceridek); degras; állati vagy növényi viaszok feldolgozási
maradékai

10.41.71

Növényi viasz (a trigliceridek kivételével)

10.41.72

Degras; állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai

10.41.9

Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.41.99

Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.42

Margarin gyártása

10.42.1

Margarin és hasonló ehető készítmények

10.42.10

Margarin és hasonló ehető készítmények
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Idetartozik:
- a margarin és hasonló ehető készítmények, több mint 15 %, de kevesebb mint 40% tejzsírtartalommal

1
0

10.42.9

Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

10.42.99

Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

10.5

Tejfeldolgozás

10.51

Tejtermék gyártása

2

Idetartozik még:
- a gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával készült tejtermék
Nem tartozik ide:
- a nyers tej, lásd a 01.4 megfelelő szakágazatát
- a gabonafélét tartalmazó tejtermék, lásd 10.89.19
- a tejtartalom nélküli, tej- és sajthelyettesítő termékek gyártása, lásd 10.89.19
10.51.1

Feldolgozott folyékony tej és tejszín

10.51.11

Feldolgozott folyékony tej

10.51.12

Tej és tejszín, 6 %ot meghaladó zsírtartalommal, sűrítés és édesítés nélkül

10.51.2

Tej és tejszín szilárd formában
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10.51.21

Zsírszegény tej és tejszínpor

10.51.22

Teljes tej és tejszínpor

10.51.3

Vaj és vajkészítmények

10.51.30

Vaj és vajkészítmények

10.51.4

Sajt és túró

10.51.40

Sajt és túró

10.51.5

Egyéb tejtermékek

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az alkoholmentes tejalapú italok
10.51.51

Sűrített tej és tejszín, hozzáadott cukor, illetve más édesítőanyagtartalommal, a szilárd állapotú
kivételével

10.51.52

Joghurt és más erjesztett vagy savanyított tej és tejszín

10.51.53

Kazein

Nem tartozik ide:
- a keményített kazein, lásd 20.16.59
- a kazeinenyv kiskereskedelmi kiszerelésben, lásd 20.52.10
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10.51.54

Tejcukor (laktóz) és tejcukorszirup

10.51.55

Tejsavó

10.51.56

Tejtermékek m.n.s.

10.51.9

Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.51.99

Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.52

Jégkrém gyártása
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a felszolgálóhelyen előállított jégkrém, fagylalt, lásd 56.10

2

10.52.1

Fagylalt és más jégkrém

10.52.10

Fagylalt és más jégkrém

10.52.9

Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.52.99

Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.6

Malomipari termék, keményítő gyártása

10.61

Malomipari termék gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a burgonyaliszt és -dara gyártása, lásd 10.31.13
- a nedves gabona magvak őrlése, lásd 10.62
10.61.1

Félig vagy teljesen őrölt, hántolt vagy tört rizs

10.61.11

Hántolt rizs

10.61.12

Félig vagy teljesen őrölt tört rizs
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10.61.2

Gabonafélékből és zöldségből készített liszt; ezek keverékei

10.61.21

Búza és kétszeres liszt

10.61.22

Egyéb gabonafélékből készült liszt

10.61.23

Zöldségliszt és dara

Nem tartozik ide:
- a félig vagy teljesen őrölt, hántolt vagy tört rizs, lásd 10.61.1
- a gabonadara, korpa és pellet, lásd 10.61.32
- a készétel döntően rizsből, hús, hal és egyéb összetevő hozzáadásával, lásd 10.85.19
10.61.24

Sütőipari termék készítéséhez szükséges keverékek

10.61.3

Dara, korpa, pellet és más malomipari termékek gabonafélékből

10.61.31

Búzadara, korpa

10.61.32

Egyéb gabonadara, korpa és pellet m.n.s.

10.61.33

Müzli típusú készítmények és egyéb malomipari termékek gabonafélékből
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a kukoricapehely

á
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10.61.4

Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék

10.61.40

Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék

10.61.9

Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.61.99

Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.62

Keményítő, keményítőtermék gyártása

10.62.1

Keményítő és keményítőtermék; m. n. s. cukor és cukorszirup

10.62.11

Keményítő, inulin, búzasikér (glutin) dextrin és más átalakított keményítő

10.62.12

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló pehely, szem és más hasonló formában

10.62.13

Glükóz (szőlőcukor) és szőlőcukorszirup, fruktóz (gyümölcscukor) és gyümölcscukorszirup,
invertcukor (szaharáz), cukor és cukorszirup m.n.s.
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a természetes és a mesterséges méz keveréke
- a malátacukor
10.62.14

Kukoricaolaj

10.62.2

Keményítőgyártás során keletkező maradék és hasonló hulladék

10.62.20

Keményítőgyártás során keletkező maradék és hasonló hulladék

10.62.9

Keményítő és
bérmunkában

10.62.99

Keményítő és keményítőtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.7

Pékáru, tésztafélék gyártása

keményítőtermék

gyártásával
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10.71

Kenyér, friss pékáru gyártása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a friss pékáru sütése
10.71.1

Kenyér, friss tésztafélék és sütemények

10.71.11

Friss kenyér

Idetartozik még:
- az elősütött, fagyasztott kenyér
10.71.12

Friss tésztafélék és sütemények

Idetartozik még:
- a pékáru méz, tojás, sajt és gyümölcs hozzáadásával
- az elősütött, fagyasztott tésztafélék és sütemények
10.71.9

Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.71.99

Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.72

Tartósított lisztes áru gyártása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a lisztes áru sütése
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a burgonyatartalmú lisztes termék (snackáru) gyártása, lásd 10.31.14
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10.72.1

Kétszersült és keksz, tartósított tésztafélék és sütemények

10.72.11

Extrudált kenyér (crisp), kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termékek

10.72.12

Gyömbérkenyér (gyömbéres mézeskalács) és hasonlók, édes keksz, amerikai palacsinta (waffle,
gofri) és ostya

10.72.19

Egyéb száraz vagy tartósított lisztesáru

10.72.9

Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.72.99

Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.73

Tésztafélék gyártása

10.73.1

Lisztből készült tésztafélék
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a főtt tészta töltve vagy másképp elkészítve, lásd 10.85.14
10.73.11

Lisztből készült tésztafélék

Nem tartozik ide:
- a készétel döntően főtt tésztából, hús, zöldség vagy más összetevő hozzáadásával, lásd 10.85.14
10.73.12

Kuszkusz

Nem tartozik ide:
- a készétel döntően kuszkuszból, hús, zöldség és egyéb összetevő hozzáadásával, lásd 10.85.14
10.73.9

Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.73.99

Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.8

Egyéb élelmiszer gyártása
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10.81

Cukorgyártás

Nem tartozik ide:
- a glükóz, a szőlőcukorszirup, a malátacukor, lásd 10.62.13
10.81.1

Feldolgozatlan vagy finomított nád és répacukor; melasz

10.81.11

Feldolgozatlan nád és répacukor, szilárd alakban

10.81.12

Finomított nád és répacukor, vegytiszta szaharóz, szilárd alakban, hozzáadott színező vagy
ízesítőanyag nélkül

10.81.13

Finomított nád és répacukor, hozzáadott színező vagy ízesítőanyaggal, juharcukor és
juharszirup

10.81.14

Melasz

10.81.2

Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék

10.81.20

Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék

10.81.9

Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.81.99

Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.82

Édesség gyártása

10.82.1

Kakaómassza, zsíros vagy zsírtalanított, kakaóvaj, zsír és olaj, kakaópor

10.82.11

Kakaómassza, zsíros vagy zsírtalanított

10.82.12

Kakaóvaj, zsír és olaj

10.82.13

Kakaópor, cukor vagy más édesítőszer nélkül

10.82.14

Kakaópor, cukor vagy más édesítőszertartalommal

10.82.2

Csokoládé és cukorkaáru

10.82.21

Ömlesztett csokoládé és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével)
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Nem tartozik ide:
- a kakaópor, cukor vagy más édesítőszertartalommal, lásd 10.82.14
10.82.22

Nem ömlesztett csokoládé és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével)

Nem tartozik ide:
- a kakaópor, cukor vagy más édesítőszertartalommal, lásd 10.82.14
10.82.23

Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét), kakaótartalom nélkül

Idetartozik még:
- a fehércsokoládé
Nem tartozik ide:
- a cukor helyettesítő szintetikus édesítőszer, lásd 10.89.19
10.82.24

Cukorral tartósított gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényi rész

10.82.3

Kakaóhéj, burok, hártya és más kakaóhulladék

10.82.30

Kakaóhéj, burok, hártya és más kakaóhulladék

10.82.9

Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
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10.82.99

Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.83

Tea, kávé feldolgozása

10.83.1

Feldolgozott kávé és tea

10.83.11

Kávé, koffeinmentesített vagy pörkölt

Nem tartozik ide:
- a kávét tartalmazó pótkávé, lásd 10.83.12
10.83.12

Pótkávé, kávé vagy pótkávékivonat, eszencia és koncentrátum; kávéburok és hártya

Idetartozik még:
- a pótkávé, függetlenül attól, hogy tartalmaz kávét vagy sem
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a pörkölt szójabab, mint pótkávé
- a pörkölt cikória

t
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10.83.13

Zöld tea (nem fermentált), fekete tea (fermentált) és részben fermentált tea, 3 kgot meg nem
haladó kiszerelésben

10.83.14

Tea- vagy matéteakivonat, eszencia, koncentrátum és készítmény

10.83.15

Gyógytea
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Nem tartozik ide:
- a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor, maltodextrin kivonatot tartalmazó
készítmények ), lásd 10.89.19

á
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10.83.9

Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.83.99

Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.84

Fűszer, ételízesítő gyártása

10.84.1

Ecet; mártás (szósz), fűszerkeverék, mustárliszt és dara, elkészített mustár

10.84.11

Ecet és ecetpótló ecetsavból

10.84.12

Mártás (szósz), fűszer és ételízesítőkeverék, mustárliszt és dara, elkészített mustár

10.84.2

Feldolgozott fűszer

10.84.21

Feldolgozott bors

10.84.22

Feldolgozott, száraz csili és paprika

10.84.23

Feldolgozott fahéj (fehérfahéj); más feldolgozott fűszer

10.84.3

Asztali só

10.84.30

Asztali só

10.84.9

Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.84.99

Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.85

Készétel gyártása
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10.85.1

Készétel

Idetartozik:
- a készétel (pl. előkészített, fűszerezett, főzött étel), a konzervbe vagy vákuumba csomagolt, fagyasztott,
tartósított étel gyártása, ezeket az ételeket viszonteladásra csomagolják és címkézik
Idetartozik még:
- a legalább kétféle ételt tartalmazó helyi és nemzeti specialitások
Nem tartozik ide:
- a kevesebb, mint kétféle összetevőt tartalmazó étel, lásd 10 ágazat
- a leves és csontleves, lásd 10.89.11
- a romlandó készétel, lásd 10.89.16
- a készétel nagykereskedelem, lásd 46.38
- a készételek kiskereskedelmi értékesítése, lásd 47 ágazat
- a vendéglátó egységekben közvetlen fogyasztásra készített készételek, lásd 56 ágazat
10.85.11

Készételek döntően húsból, belsőségből és vérből

Idetartozik:
- a készétel (pl. előkészített, fűszerezett és főzött étel) döntően húsból, belsőségből vagy vérből, vákuum
csomagolva, fagyasztva vagy konzerválva
Ezeket az ételeket elsősorban viszonteladásra csomagolják és címkézik.
10.85.12

t
a

z
o
lt

Készételek döntően halból, rákfélékből vagy puhatestűekből

Idetartozik:
- a készétel (pl. előkészített, fűszerezett és főzött étel) döntően halból, rákféléből és puhatestűekből, vákuum
csomagolva, fagyasztva vagy konzerválva
Ezeket az ételeket elsősorban viszonteladásra csomagolják és címkézik.
10.85.13

Készétel döntően zöldségből

1
0
-

á
v

Idetartozik:
- a készétel (pl. előkészített, fűszerezett és főzött étel) döntően zöldségből, vákuum csomagolva, fagyasztva
vagy konzerválva
Ezeket az ételeket elsősorban viszonteladásra csomagolják és címkézik.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a fagyasztott és konzervált készétel döntően babból
10.85.14

8
0

6

Készétel döntően főtt tésztából

1
0

Idetartozik:
- a készétel (pl. előkészített, fűszerezett és főzött étel) döntően főtt tésztából, vákuum csomagolva,
fagyasztva vagy konzerválva
Ezeket az ételeket elsősorban viszonteladásra csomagolják és címkézik.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a készétel döntően kuszkuszból, hús, zöldség és egyéb összetevő hozzáadásával
10.85.19

2

Egyéb készétel

Idetartozik:
- az egyéb készétel
Idetartozik még:
- a fagyasztott vagy a másképpen tartósított pizza
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a készétel döntően rizsből, hús, hal és egyéb összetevő hozzáadásával
10.85.9

Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.85.99

Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.86

Homogenizált ételkészítmény és diétás étel gyártása

10.86.1

Homogenizált ételkészítmény és diétás étel

10.86.10

Homogenizált ételkészítmény és diétás étel
44

FELDOLGOZÓIPAR

10.86.9

Homogenizált ételkészítmény és diétás étel gyártásával kapcsolatos részműveletek
végzése bérmunkában

10.86.99

Homogenizált ételkészítmény és diétás étel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

10.89

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

10.89.1

Leves, tojás, élesztő és egyéb élelmiszer; húsból, halból és gerinctelen víziállatból készült
kivonat és lé

10.89.11

Leves, erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a húst tartalmazó leves
- halleves
10.89.12

Tojás héj nélkül és tojássárgája, friss vagy tartósított; tojás héjában, tartósított vagy főzött;
tojásfehérje

10.89.13

Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus; elkészített sütőpor

10.89.14

Húsból, halból és gerinctelen víziállatból készült kivonat és lé

10.89.15

Növényi nedv és kivonat, emésztést javító anyagok; nyálka és dúsító anyagok

z
o
lt

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az oldószerrel nyert szárított pollen kivonat
10.89.16

t
a

á
v

Elkészített, romlandó élelmiszertermék, például szendvicsek és friss pizza

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az elkészített, romlandó élelmiszertermékek gyártása, például:
- szendvics
- friss pizza
- az elkészített, romlandó ételek zöldségből hozzáadott adalékanyagokkal, mint például hús vagy hal vagy
sajt, vagy rizs vagy tészta

1
0
-

8
0

6

10.89.17

Emberi fogyasztásra szánt étrendkiegészítő

10.89.19

M.n.s. egyéb élelmiszerek

1
0

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gabonafélét tartalmazó tejtermék
- a tejtartalom nélküli, tej- és sajthelyettesítő termékek gyártása
- a cukor helyettesítő szintetikus édesítőszer
- a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor, maltodextrin kivonatot tartalmazó
készítmények )

2

10.89.9

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

10.89.99

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

10.9

Takarmány gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a takarmánypogácsa gyártása olajos magvakból, lásd 10.41.41
10.91

Haszonállateledel gyártása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a takarmánynövényekből készített pellet és liszt
10.91.1

Kész állati táplálék haszonállatok részére (kivéve: szénaliszt és pellet)

Nem tartozik ide:
- a szénaliszt (lucerna) és pellet, lásd 10.91.20
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10.91.10

Kész állati táplálék haszonállatok részére (kivéve: szénaliszt és pellet)

Nem tartozik ide:
- a szénaliszt (lucerna) és pellet, lásd 10.91.20
10.91.2

Szénaliszt (lucerna) és pellet

10.91.20

Szénaliszt (lucerna) és pellet

10.91.9

Haszonállateledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.91.99

Haszonállateledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.92

Hobbiállateledel gyártása

10.92.1

Kész állati táplálék hobbiállatok részére

10.92.10

Kész állati táplálék hobbiállatok részére

10.92.9

Hobbiállateledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

10.92.99

Hobbiállateledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11

Italgyártás

t
a

z
o
lt

Nem tartozik ide:
- a gyümölcs és zöldséglé, lásd 10.32.1
- az alkoholmentes tejalapú italok, lásd 10.51.5
- a kávé, tea és maté (Paraguay tea), lásd 10.83.1
11.0

Italgyártás

11.01

Desztillált szeszes ital gyártása

1
0
-

á
v

8
0

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szintetikus etilalkohol gyártása, lásd 20.14.2
- az erjesztett anyagból készült etilalkohol gyártása, lásd 20.14.2

6

11.01.1

Desztillált szeszes italok

11.01.10

Desztillált szeszes italok

1
0

2

Nem tartozik ide:
- a nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogat-százalékos vagy nagyobb alkoholtartalommal, lásd
20.14.74
- a nem emberi fogyasztásra szánt, szintetikus etilalkohol és mezőgazdasági eredetű etilalkohol, lásd
20.14.74
- a szennyezett etilalkohol és más szennyezett alkoholtermék, bármilyen alkoholtartalommal, lásd 20.14.75

11.01.9

Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.01.99

Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.02

Szőlőbor termelése

11.02.1

Bor friss szőlőből; szőlőmust

Idetartozik még:
- az alkoholmentes bor
11.02.11

Pezsgőbor (habzóbor) friss szőlőből
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11.02.12

Bor friss szőlőből (kivéve a pezsgőbor); szőlőmust

Nem tartozik ide:
- a pezsgőbor (habzóbor) friss szőlőből, lásd 11.02.11
11.02.2

Borseprő, nyers borkő

11.02.20

Borseprő, nyers borkő

11.02.9

Szőlőbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.02.99

Szőlőbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.03

Gyümölcsbor termelése

11.03.1

Egyéb erjesztett ital: alma, körte, mézbor stb.; alkoholtartalmú italkeverékek

11.03.10

Egyéb erjesztett ital: alma, körte, mézbor stb.; alkoholtartalmú italkeverékek

11.03.9

Alma és más gyümölcsbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.03.99

Alma és más gyümölcsbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.04

Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

11.04.1

Vermut és más ízesített bor friss szőlőből

11.04.10

Vermut és más ízesített bor friss szőlőből

11.04.9

Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

11.04.99

Egyéb nem desztillált,
bérmunkában

11.05

Sörgyártás

11.05.1

Sör

erjesztett

8
0

6

1
0

1
0
-

ital

t
a

z
o
lt

á
v

gyártásával

kapcsolatos

Nem tartozik ide:
- a sörfőzési és lepárlási üledék, lásd 11.05.20
11.05.10

Sör

Idetartozik még:
- az alkoholmentes sör

2

Nem tartozik ide:
- a sörfőzési és lepárlási üledék, lásd 11.05.20
11.05.2

Sörfőzési és lepárlási üledék

11.05.20

Sörfőzési és lepárlási üledék

11.05.9

Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.05.99

Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.06

Malátagyártás

11.06.1

Maláta
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11.06.10

Maláta

Nem tartozik ide:
- a pörkölt maláta természetes pótkávé formájában, lásd 10.83.12
- a maláta kivonat, lásd 10.89.19
11.06.9

Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.06.99

Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.07

Üdítőital; ásványvíz és egyéb palackozott víz gyártása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az édesített gyümölcs- és zöldséglé
- a szénsavas üdítőital, limonádé és gyümölcs ízű szénsavas víz
11.07.1

Ásványvíz és üdítőitalok

11.07.11

Ásványvíz és szódavíz, nem édesített, nem ízesített

11.07.19

Más alkoholmentes ital

11.07.9

Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

11.07.99

Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

12

Dohánytermék gyártása

t
a

z
o
lt

Nem tartozik ide:
- a feldolgozatlan dohány, lásd 01.15.10
- a dohánylevél szárítás, lásd 01.63.10

1
0
-

12.0

Dohánytermék gyártása

12.00

Dohánytermék gyártása

12.00.1

Dohánytermékek (kivéve: dohányhulladék)

Nem tartozik ide:
- a dohányhulladék, lásd 12.00.20

8
0

6
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0
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12.00.11

Szivar, vágott végű szivar, szivarka és cigaretta, dohányból és dohánypótlóból

12.00.12

Elsődlegesen feldolgozott dohány

12.00.19

Más feldolgozott dohány és dohánypótló, homogenizált vagy visszanyert dohány; dohánykivonat
és eszencia

12.00.2

Dohányhulladék

12.00.20

Dohányhulladék

12.00.9

Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

12.00.99

Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13

Textília gyártása

13.1

Textilszálak fonása

2
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13.10

Textilszálak fonása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a növényi rostok áztatása (juta, len, kókusz stb.), lásd 01.16
- a szintetikus és mesterséges szálak, kóc, egyágú fonal (beleértve a nagy szilárdságú fonalat és a
szőnyegfonalat is) gyártását, lásd 20.60
- az üvegfonal gyártása, lásd 23.14.1
13.10.1

Gyapjúzsír (beleértve a lanolint is)

Idetartozik még:
- a lanolin
13.10.10

Gyapjúzsír (beleértve a lanolint is)

Idetartozik még:
- a lanolin
13.10.2

Fonáshoz előkészített természetes alapú textilszálak

13.10.21

Nyers selyem (nem sodorva)

13.10.22

Zsírtalanított (mosott) vagy karbonizált gyapjú, nem kártolva, nem fésülve

13.10.23

Gyapjú vagy finom állatiszőrhulladék

13.10.24

Gyapjú és finom vagy durva szőr, kártolva, vagy fésülve

13.10.25

Pamut kártolva vagy fésülve

13.10.26

Juta és más textilszálak (kivéve: a len, tiszta kender és rami) feldolgozva, de nem fonva

t
a

1
0
-

Nem tartozik ide:
- a len, tiszta kender és rami textilszál, lásd 13.10.29
13.10.29

z
o
lt

á
v

8
0

Egyéb növényi textilszál feldolgozva, de nem fonva

6

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a len, tiszta kender és rami textilszál

1
0

13.10.3

Fonáshoz feldolgozott mesterséges alapú vágott szálak

13.10.31

Szintetikus vágott szál, kártolva és fésülve, vagy más módon fonásra előkészítve

13.10.32

Mesterséges vágott szál, kártolt, fésült, vagy más módon fonásra előkészítve

13.10.4

Selyemfonal, fonal selyemhulladékból

13.10.40

Selyemfonal, fonal selyemhulladékból

13.10.5

Gyapjúfonal, kiskereskedelmi és nem kiskereskedelmi kiszerelésben, fonal finom vagy
durva állati szőrből, lószőrből

13.10.50

Gyapjúfonal, kiskereskedelmi és nem kiskereskedelmi kiszerelésben, fonal finom vagy durva állati
szőrből, lószőrből

13.10.6

Pamutfonal, pamut varrócérna

13.10.61

Pamutfonal (kivéve: a varrócérna)

13.10.62

Pamut varrócérna

2

49

FELDOLGOZÓIPAR

13.10.7

Fonal növényi textilrostból (kivéve pamutból), beleértve a lent, a jutát, a kókuszrostot, a
tiszta kendert is; papírfonal

Idetartozik még:
- a len, juta, kókuszrost és tiszta kender
13.10.71

Lenfonal

13.10.72

Fonal jutából vagy más textilrostból, fonal más növényi textilrostból; papírfonal

13.10.8

Mesterséges és szintetikus textilfonal és cérna végtelen szálból vagy vágott szálból

13.10.81

Fonal mesterséges végtelen szálból, többágú vagy sodrott (kivéve: a varrócérna, nagy
szakítószilárdságú poliamid, poliészter vagy viszkóz fonal), nem kiskereskedelmi kiszerelésben;
fonal mesterséges végtelen szálból (kivéve: a varrócérna) kiskereskedelmi kiszerelésben

13.10.82

Fonal legalább 85% szintetikus vágott szál tartalommal (kivéve a varrócérna)

13.10.83

Fonal kevesebb, mint 85% szintetikus vágott szál tartalommal (kivéve a varrócérna)

13.10.84

Fonal mesterséges vágott szálból (kivéve a varrócérna)

13.10.85

Varrócérna és fonal mesterséges vagy szintetikus végtelen szálból vagy vágott szálból

13.10.9

Foszlatott textilszál, természetes textilszállal kapcsolatos előkészítési szolgáltatások;
textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.10.91

Foszlatott gyapjú és finom vagy durva állatszőr

13.10.92

Egyéb pamuthulladék, foszlatott

13.10.93

Természetes textilszál előkészítése

13.10.99

Textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.2

Textilszövés

13.20

Textilszövés

13.20.1

Szövet (kivéve: a speciális szövet) pamuttól különböző természetes szálból

2
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Nem tartozik ide:
- a speciális kelme, lásd 13.20.4

1
0
-

t
a

13.20.11

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból

13.20.12

Szövet kártolt vagy fésült gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből, vagy lószőrből

13.20.13

Szövet lenből

13.20.14

Jutaszövet vagy más textil háncsrostból készült szövet (kivéve: a len, tiszta kender, rami)

Nem tartozik ide:
- a szövet lenből, lásd 13.20.13
- a szövet tiszta kenderből és ramiból, lásd 13.20.19
13.20.19

Szövet egyéb növényi eredetű textilszálból; szövet papírfonalból

13.20.2

Szövet pamutból

13.20.20

Szövet pamutból
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13.20.3

Szövet (kivéve: a speciális szövet) mesterséges és szintetikus végtelen szálból és vágott
szálból

Nem tartozik ide:
- a speciális kelme, lásd 13.20.4
13.20.31

Szövet szintetikus és mesterséges végtelen fonalból

13.20.32

Szövet szintetikus vágott szálból

13.20.33

Szövet mesterséges vágott szálból

13.20.4

Bolyhos szövet, frottír és egyéb speciális kelme

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a keskeny szövött áru üvegszáltól különböző alapanyagból, lásd 13.96.17
13.20.41

Bolyhos szövet és zseníliaszövet (kivéve: a frottírtörülköző és keskeny szövött áru)

13.20.42

Frottírtörölköző és hasonló frottírszövet pamutból (kivéve: a keskeny szövött áru)

13.20.43

Egyéb frottírtörölköző és hasonló frottírszövet (kivéve: a keskeny szövött áru)

13.20.44

Gézszövet (kivéve: a keskeny szövött áru)

13.20.45

Tűzött szövet (kivéve: a szőnyeg)

13.20.46

Szövet üvegszálból (beleértve a keskeny szövött árut is)

Idetartozik még:
- a keskeny szövött áru
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13.20.5

Szövéssel készült műszőrme

13.20.50

Szövéssel készült műszőrme

13.20.9

Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.20.99

Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.3

Textilkikészítés

13.30

Textilkikészítés

6

1
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2
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szövetek gyári impregnálása, rétegezése, kenése vagy gumírozása, amennyiben a gumi a fő alkotórész,
lásd 22.19
13.30.1

Textilgyártás befejező munkálatai

13.30.11

Textilszál és fonal fehérítése és festése

13.30.12

Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) fehérítése

Idetartozik még:
- a ruházati termékek fehérítése
13.30.13

Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) festése

Idetartozik még:
- a ruházati termékek festése
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13.30.19

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

Idetartozik:
- a szövet és textiltermékek (beleértve a ruházati terméket is) appretálás (kikészítés), szárítás, gőzölés,
zsugorítás, szanforizálás, mercerezés
Idetartozik még:
- a ruházati termékek egyéb kikészítése
13.9

Egyéb textiláru gyártása

13.91

Kötött, hurkolt kelme gyártása

13.91.1

Kötött, hurkolt kelme

13.91.11

Bolyhos kelme, frottír, kötött, hurkolt

13.91.19

Egyéb kötött, hurkolt kelme, beleértve a kötött műszőrmét is

Idetartozik még:
- a kötött műszőrme

t
a

13.91.9

Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.91.99

Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.92

Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

Nem tartozik ide:
- a ruházat, lásd 14
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13.92.1

Konfekcionált háztartási textília

13.92.11

Paplan és úti takaró, pléd (kivéve: az elektromos melegítő takaró)

8
0

Nem tartozik ide:
- az elektromos melegítő takaró, lásd 27.51.14

6

13.92.12

Ágynemű

13.92.13

Asztalnemű

13.92.14

Testápolási és konyhai textília

13.92.15

Függöny (beleértve a drapériát is) és belső napellenző; függöny és ágykárpit

Idetartozik még:
- a drapéria
13.92.16

2

1
0

M.n.s. lakástextília; szövetből és fonalból álló készlet, szőnyeg, faliszőnyeg (pl.: gobelin) és
hasonlók előállításához

Idetartozik még:
- a laza huzatok bútorokhoz
13.92.2

Egyéb konfekcionált textília

13.92.21

Csomagolási célt szolgáló zsák és zacskó textilből

13.92.22

Vitorlavászon, vitorla csónakhoz, vitorláshoz vagy hajóhoz, ponyva, napernyő, sátor és
kempingáruk (beleértve a pneumatikus matracokat is)

Idetartozik még:
- a pneumatikus matrac
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13.92.23

Ejtőernyő (beleértve az irányíthatót is), forgó (rotáló) ejtőernyő; és részeik

Idetartozik még:
- az irányítható ejtőernyő
13.92.24

Paplan, pehelypaplan, vánkos, puff, párna, hálózsák és hasonló termékek, beépített rugókkal;
bármely anyaggal töltve; szivacsból vagy műanyagból is

13.92.29

Egyéb konfekcionált termékek (beleértve a felmosóruhát, törlőruhát, portörlőruhát, mentőmellényt
és mentőövet is)

Idetartozik még:
- a felmosóruha, konyharuha, portörlő- és hasonló törlőruha, mentőmellény és mentőöv
- a laza huzatok autó és gépek számára
13.92.9

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

Nem tartozik ide:
- a ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában, lásd 14
13.92.99

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

Nem tartozik ide:
- a ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában, lásd 14
13.93

z
o
lt

Szőnyeggyártás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a lábtörlő és szőnyeg gyártása fonható anyagból, lásd 16.29.25

á
v

13.93.1

Szőnyeg

13.93.11

Szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló, csomózott

13.93.12

Szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló, szőtt, nem tűzött vagy bolyhozott

13.93.13

Tűzött szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló

13.93.19

Egyéb szőnyeg és textil padlóburkoló (beleértve a nemezeltet is)
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Idetartozik még:
- a nemezelt szőnyeg és textil padlóburkoló

2

13.93.9

Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.93.99

Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.94

Kötéláru gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a drótkötél gyártása, lásd 25.93.1
- a merítőháló gyártása sporthorgászathoz, lásd 32.30
13.94.1

Kötéláru, kötél, zsineg és háló (kivéve: a hulladék)

Nem tartozik ide:
- a textilhulladék, lásd 38.11.56
13.94.11

Zsineg, kötéláru, kötél és kábel (vontatókötél) jutából vagy más textilrostból

13.94.12

Csomózott háló zsinegből, kötéláruból vagy kötélből, konfekcionált háló textilanyagból; m.n.s.
termékek fonalból, szalagból

13.94.2

Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült elhasznált
termékek
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13.94.20

Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült elhasznált
termékek

13.94.9

Kötéláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.94.99

Kötéláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.95

Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

Nem tartozik ide:
- a ruházat gyártása, lásd 14
13.95.1

Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: ruházat)

Nem tartozik ide:
- a ruházat gyártása, lásd 14
13.95.10

Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: ruházat)

Nem tartozik ide:
- a ruházat, lásd 14
13.95.9

z
o
lt

Nem tartozik ide:
- a ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában, lásd 14
13.95.99

t
a

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

á
v

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

Nem tartozik ide:
- a ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában, lásd 14
13.96

1
0
-

Műszaki textiláru gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- gumival bevont, laminált textil szállítószalag vagy továbbító heveder, amelynél a gumi a fő alkotórész, lásd
22.19.40
- textíliával társított habosított gumi- vagy műanyag lemezek gyártása, amelyekben a textilanyag csak
megerősítésre szolgál, lásd 22.19, 22.21
- a fémhuzalból készült szövet (drótszövet) gyártása, lásd 25.93.13

6
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13.96.1

Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal; szövet fémcérnából és szövet
fémbevonatú fonalból; gumicérna és kord, műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek
textilbevonattal

13.96.11

Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal

13.96.12

M.n.s. szövet fémcérnából és szövet fémbevonatú fonalból

13.96.13

Gumicérna és kord textil bevonattal; textilfonal és szalag, gumival vagy műanyaggal impregnált
vagy bevont

13.96.14

M.n.s. textilszövet, impregnált, bevont vagy borított

2

Idetartozik még:
- a művészi festő vászon, autó kárpit
13.96.15

Gumiabroncsbetétszövet nagy szakítószilárdságú nylon, poliamid, poliészter, viszkóz vagy
műselyem fonalból

13.96.16

Műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek (beleértve a lámpabél, gázharisnyaszövet, textil
tömlő, szállítószalag, meghajtó vagy erőátviteli szíj, szitaszövet és szűrőszövet is)

Idetartozik még:
- a lámpabél, gázharisnyaszövet, textil tömlő, szállítószalag, meghajtó- vagy erőátviteli szíj, szitaszövet és
szűrőszövet
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13.96.17

Keskeny szövött áru; vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru;
paszományáru és hasonlók

13.96.9

Műszaki textiláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.96.99

Műszaki textiláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.99

Egyéb m.n.s. textiláru gyártása

13.99.1

Tüll, csipke, hímzés, paszományozott fonal és szalag; zseníliafonal; fonatolt termék

13.99.11

Tüll és más necckelme (kivéve: a szövött, kötötthurkolt kelme); csipke végben, szalagként vagy
motívumonként

Nem tartozik ide:
- a szövet, lásd 13.20
- a kötött, hurkolt kelme gyártása, lásd 13.91
13.99.12

Hímzés végben, szalagban vagy motívumonként

13.99.13

Nemez, bevont, borított vagy laminált

13.99.14

Legfeljebb 5 mm hosszú textilszálak, por és kallózási hulladék

13.99.15

Paszományozott fonal, zseníliafonal, fonatolt csomózott fonal

13.99.16

Steppelt textiltermékek végben

13.99.19

M.n.s. egyéb textíliák és textiltermékek

13.99.9

Egyéb textiláruk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.99.99

Egyéb textiláruk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14

Ruházati termék gyártása

t
a

z
o
lt

1
0
-

á
v

6

8
0

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.1

1
0

Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

Nem tartozik ide:
- a ruházati termékek, ruházati kiegészítők és egyéb cikkek szőrmésbőrből, lásd 14.20.10
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a tűzálló és biztonsági védőruházat gyártása, lásd 32.99.11

2

14.11

Bőrruházat gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a bőr sportkesztyűk és sportfejfedők gyártása, lásd 32.30
14.11.1

Bőrruházat (természetes és rekonstruált bőrből)

Nem tartozik ide:
- a kalap és fejfedő, lásd 14.19.4
14.11.10

Bőrruházat (természetes és rekonstruált bőrből)

14.11.9

Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.11.99

Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.12

Munkaruházat gyártása

14.12.1

Férfi munkaruházat
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14.12.11

Férfi munkaruházati együttes, dzseki és blézer

14.12.12

Férfi munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort

14.12.2

Női munkaruházat

14.12.21

Női munkaruházati együttes, dzseki és blézer

14.12.22

Női munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort

14.12.3

Egyéb munkaruházat

14.12.30

Egyéb munkaruházat

14.12.9

Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.12.99

Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.13

Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

14.13.1

Felsőruházat, kötött, hurkolt

14.13.11

Férfi és fiúfelsőkabát, autóskabát, köpeny, pelerin, anorák, viharkabát, széldzseki és hasonló
cikkek, kötött, hurkolt

14.13.12

Férfi és fiúöltöny, együttes, zakó, blézer, nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és
sort, kötött, hurkolt

14.13.13

Női- és leánykafelsőkabát, autóskabát, köpeny, pelerin, anorák, viharkabát, széldzseki, és
hasonló cikkek, kötött, hurkolt

14.13.14

Női- és leánykakosztüm, együttes (komplé), kosztümkabát, blézer, ruha, szoknya,
nadrágszoknya, nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág, sort, kötött, hurkolt

14.13.2

Egyéb felsőruházat fiúk és férfiak részére (kivéve: a kötött, hurkolt)

14.13.21

Férfi és fiúfelsőkabát, esőkabát, autóskabát, köpeny, pelerin, anorák, viharkabát, széldzseki
és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.22

Férfi és fiúöltöny és együttes, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.23

Férfi és fiúzakó és blézer, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.24

Férfi és fiúnadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort, nem kötött, hurkolt
textilanyagból

14.13.3

Női és leányka egyéb felsőruházat (kivéve: a kötött, hurkolt)

14.13.31

Női- és leánykafelsőkabát, autóskabát, köpeny, pelerin, anorák, viharkabát, széldzseki és
hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.32

Női- és leánykakosztüm és együttes (komplé), nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.33

Női- és leánykakosztümkabát és blézer, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.34

Női- és leánykaruha, szoknya és nadrágszoknya, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.35

Női és leánykanadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort, nem kötött, hurkolt
textilanyagból

14.13.4

Használt ruházati termékek és kiegészítők

14.13.40

Használt ruházati termékek és kiegészítők
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14.13.9

Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.13.99

Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.14

Alsóruházat gyártása

14.14.1

Alsóruházat, kötött, hurkolt

14.14.11

Férfi és fiúing, kötött, hurkolt

14.14.12

Férfi és fiúalsónadrág, rövid alsónadrág, hálóing, pizsama, fürdőköpeny hálóköntös és
hasonló cikkek, kötött, hurkolt

14.14.13

Női- és leánykablúz, ing és ingblúz, kötött, hurkolt

14.14.14

Női- és leánykakombiné, alsószoknya, női alsónadrág, rövid alsónadrág, hálóing, pizsama,
hálóköntös, fürdőköpeny és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

14.14.2

Alsóruházat, nem kötött, hurkolt

14.14.21

Férfi és fiúing, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.14.22

Férfi és fiútrikó és egyéb alsóing, alsónadrág, rövid alsónadrág, hálóing, pizsama,
fürdőköpeny, hálóköntös, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.14.23

Női- és leánykablúz, ing és ingblúz, textilanyagból nem kötött, hurkolt

14.14.24

Női- és leánykaalsóing és egyéb trikó, kombiné, alsószoknya, női alsónadrág, hálóing, pizsama
fürdőköpeny, hálóköntös és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.14.25

Melltartó, harisnyatartó, fűző, nadrágtartó, zoknikötő és hasonló cikkek és részeik, nem kötött,
hurkolt

14.14.3

Póló (Tshirt), trikó, atléta és egyéb sporting, kötött, hurkolt

14.14.30

Póló (Tshirt), trikó, atléta és egyéb sporting, kötött, hurkolt

14.14.9

Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.14.99

Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.19

Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

14.19.1

Csecsemőruházat, tréningruha és egyéb ruházat, ruházati kiegészítők és részeik,
kötötthurkolt

14.19.11

Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, kötötthurkolt

14.19.12

Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, kötötthurkolt

14.19.13

Kesztyű, egyujjas kesztyű és muff, kötötthurkolt

14.19.19

Egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, valamint ruházati termékek és kiegészítők részei,
kötötthurkolt

14.19.2

Csecsemőruházat, egyéb ruházat és egyéb ruházati kiegészítők, nem kötötthurkolt
textilanyagból

14.19.21

Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, nem kötötthurkolt textilanyagból

14.19.22

Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, nem kötötthurkolt textilanyagból

t
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14.19.23

Zsebkendő, sál, kendő, stóla, nyakkendő, fátyol, kesztyű és egyéb konfekcionált ruházati
kiegészítők, m.n.s. ruházati termékek és ruházati kiegészítők részei, nem kötötthurkolt
textilanyagból

Idetartozik még:
- a textillábbeli hozzáerősített talp nélkül
14.19.3

Ruházati kiegészítők bőrből, ruházati termékek nemezből, nem szövött textíliából, vagy
bevont textíliából

14.19.31

Ruházati kiegészítők bőrből, mesterséges vagy rekonstruált bőrből (kivéve: a sportkesztyű)

Nem tartozik ide:
- a sportkesztyű, lásd 32.30.15
- a védőkesztyű bőrből vagy rekonstruál bőrből, lásd 32.99.11
14.19.32

Ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, impregnált vagy bevont textíliából

14.19.4

Kalap és fejfedő

14.19.41

Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből; nagy lapos tetejű női kalap nemezből; kalapforma,
fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállítva

14.19.42

Kalap és más fejfedő nemezből, fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállított, kötött
hurkolt kelméből, csipkéből vagy más textilanyagból készített; hajháló

14.19.43

Egyéb fejfedő (kivéve: a kalap és egyéb fejfedő gumiból vagy műanyagból, biztonsági kalap és
azbesztkalap); hajszalag, hajpánt, bélés, huzat, kalapváz, kalapkarima, ellenző és rohamszíj
fejfedőhöz

14.19.9

Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

14.19.99

Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

14.2

Szőrmecikk gyártása

14.20

Szőrmecikk gyártása

t
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a műszőrme gyártása (hosszúszőrű szövött vagy kötött anyagok), lásd 13.20, 13.91
14.20.1

1
0

Ruházati termékek, ruházati kiegészítők és egyéb cikkek szőrmésbőrből (kivéve: a fejfedő)

2

Nem tartozik ide:
- a kalap és fejfedő, lásd 14.19.4
14.20.10

Ruházati termékek, ruházati kiegészítők és egyéb cikkek szőrmésbőrből (kivéve: a fejfedő)

Nem tartozik ide:
- a kalap és fejfedő, lásd 14.19.4
14.20.9

Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.20.99

Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.3

Kötött, hurkolt cikk gyártása

14.31

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

14.31.1

Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött, hurkolt

14.31.10

Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött, hurkolt

14.31.9

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
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14.31.99

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

14.39

Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása

14.39.1

Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

14.39.10

Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

14.39.9

Egyéb kötött,
bérmunkában

14.39.99

Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

15

Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

15.1

Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

15.11

Bőr, szőrme kikészítése

hurkolt

ruházat

gyártásával

kapcsolatos

részműveletek

végzése

t
a

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a nem természetes bőr alapú műbőr gyártása, lásd 22.19, 22.29

z
o
lt

15.11.1

Cserzett és kikészített szőrmésbőr

15.11.10

Cserzett és kikészített szőrmésbőr

15.11.2

Samoa bőr; lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr

15.11.21

Samoa bőr

15.11.22

Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr

15.11.3

Szarvasmarha és lófélék bőre, szőr nélkül

15.11.31

Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, egészben

15.11.32

Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, darabokban

15.11.33

Lófélék bőre, szőr nélkül

15.11.4

Juh, kecske és sertésbőr, szőr nélkül

15.11.41

Juh és báránybőr, gyapjú nélkül

15.11.42

Kecske és kecskegidabőr, szőr nélkül

15.11.43

Sertésbőr

15.11.5

Egyéb állatok bőre; rekonstruált bőr

15.11.51

Egyéb állatok bőre, szőr nélkül

15.11.52

Rekonstruált bőr, bőrből vagy bőrrostból

15.11.9

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

15.11.99

Cserzett és kikészített bőr, kikészített és festett szőrme gyártásával kapcsolatos részműveletek
végzése bérmunkában
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15.12

Táskafélék, szíjazat gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a hálózati karbantartók (vonalfelügyelők) biztonsági öve (hám) és egyéb, a munkavégzéssel kapcsolatos
övek gyártása, lásd 32.99.11
15.12.1

Nyergesáru és lószerszám, táskafélék; valamint egyéb cikkek bőrből

15.12.11

Nyergesáru és lószerszám bármilyen állat számára, bármilyen anyagból

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az ostor
- az ostor alkatrésze, díszítése és tartozéka
15.12.12

Bőrönd, kézitáska és hasonló cikkek bőrből, rekonstruált bőrből, műanyag lapból, textilanyagból,
vulkanizált szálból vagy kartonból; utazási készlet testápoláshoz, varráshoz, cipő vagy
ruhatisztításhoz

15.12.13

Óraszíj, órapánt és órakarkötő (kivéve: a fém), valamint részeik

Nem tartozik ide:
- a nemesfém órapánt, lásd 32.12.14
- a fém órapánt, lásd 32.13.10
15.12.19

t
a

z
o
lt

Egyéb cikkek bőrből vagy rekonstruált bőrből (beleértve a gépekhez és mechanikai
berendezésekhez használt cikkeket, és a m.n.s. egyéb műszaki célra szolgáló cikkeket is)

Idetartozik még:
- a gépekhez és mechanikai berendezésekhez használt cikkek és az egyéb műszaki célra szolgáló cikkek

á
v

15.12.9

Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

15.12.99

Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

15.2

Lábbeligyártás

15.20

Lábbeligyártás

1
0
-

6

8
0

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gumiból készült lábbeli pl. csizma
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a textilből készült lábbeli gyártása hozzáerősített talp nélkül, lásd 14.19
- a cipő farészei és a cipőipari fakellékek gyártása (pl. sarok és kaptafa), lásd 16.29
- a gumicsizma és gumicipő sarkának és talpának, valamint az egyéb gumi lábbelik részeinek gyártása, lásd
22.19
- a műanyag lábbeli részeinek gyártása, lásd 22.29
- a sícipő gyártása, lásd 32.30.12
- az ortopéd cipők gyártása, lásd 32.50

1
0

2

15.20.1

Lábbeli (kivéve: a sport és munkavédelmi lábbeli és ortopédiai cipő)

15.20.11

Vízálló lábbeli gumi vagy műanyag talppal és felsőrésszel (kivéve: a lábbeli beépített fém
cipőorrvédővel)

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gumicsizma és más gumi lábbeli is.
15.20.12

Lábbeli gumi vagy műanyag talppal és felsőrésszel (kivéve: a vízálló lábbeli és sportcipő)

15.20.13

Lábbeli bőr felsőrésszel (kivéve: a sportcipő, a lábbeli beépített fém cipőorrvédővel és különféle
speciális lábbeli)

15.20.14

Lábbeli textil felsőrésszel (kivéve: a sportcipő)

15.20.2

Sportcipő

15.20.21

Teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló termékek
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15.20.29

Egyéb sportcipő (kivéve: sícipő, hótaposó és korcsolyacipő)

Nem tartozik ide:
- a korcsolyacipő, lásd 32.30.11
- a sícipő, lásd 32.30.12
15.20.3

Munkavédelmi és m.n.s. egyéb lábbeli

15.20.31

Lábbeli beépített fém cipőorrvédővel

15.20.32

Falábbeli, különféle speciális lábbelik és m.n.s. egyéb lábbeli

15.20.4

Lábbeli bőrrészei, kivehető talpbetét, sarokpárna és hasonló cikkek, kamásli, lábszárvédő
és hasonló cikkek, és részeik

15.20.40

Lábbeli bőrrészei, kivehető talpbetét, sarokpárna és hasonló cikkek, kamásli, lábszárvédő és
hasonló cikkek, és részeik

15.20.9

Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

15.20.99

Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16

Fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása

t
a

z
o
lt

Nem tartozik ide:
- a bútorgyártás, lásd 31

á
v

16.1

Fűrészárugyártás

16.10

Fűrészárugyártás

16.10.1

Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, vastagsága több mint 6 mm;
vasúti vagy villamos vasúti talpfa fából, nem impregnált

16.10.11

Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mmnél vastagabb, tűlevelű fából

16.10.12

Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mmnél vastagabb, nem tűlevelű
fából

16.10.13

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa, nem impregnált

16.10.2

Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva; fagyapot; faliszt; faforgács vagy
törmelék

16.10.21

Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított
szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc),
tűlevelű fából

2
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1
0
-

Idetartozik még:
- a táblába össze nem állított szalag és fríz parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és
párkányléc, tűlevelű fából
16.10.22

Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított
szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc);
bambusznádból

Idetartozik még:
- a táblába össze nem állított szalag és fríz parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és
párkányléc, bambusznádból
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16.10.23

Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított
szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc),
más fából

Idetartozik még:
- a táblába össze nem állított szalag és fríz parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és
párkányléc, más fából
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a tűzifa, lásd 02.20.14
- a tüzelőanyag (brikett, pellet) a fafeldolgozás hulladékából, lásd 16.29.15
16.10.24

Fagyapot; faliszt

16.10.25

Faforgács vagy törmelék

16.10.3

Durván megmunkált fa; vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált
vagy más módon kezelt

16.10.31

Durván megmunkált fa, festékkel, színezőanyaggal, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel
kezelve

16.10.32

Vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált

16.10.39

Egyéb durván faragott fa, (beleértve a hasított karót és botot)

t
a

z
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lt

Idetartozik még:
- a hasított karó és bot

á
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16.10.9

Fűrészárut szárító, impregnáló és kémiai kezelő szolgáltatások; fűrészáru gyártásával
kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.10.91

Fűrészárut szárító, impregnáló és kémiai kezelő szolgáltatások

1
0
-

Idetartozik:
- a fa impregnálása és kémiai kezelése rothadás gátló vagy egyéb szerrel
Idetartozik még:
- a fűrészáru szárítása

6

8
0

Nem tartozik ide:
- az épületek vízszigetelése, lásd 43.99.10
- az épületekben, hasonló építményekben végzett fertőtlenítés és rovarirtás, lásd 81.29.11

1
0

16.10.99

Fűrészáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.2

Fa, parafatermék, fonottáru gyártása

16.21

Falemezgyártás

16.21.1

Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru; forgácslemez és hasonló lemezek
fából vagy más fás anyagból

16.21.11

Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru, bambuszból

16.21.12

Forgácslemez

16.21.13

Irányított forgácselrendezésű lemez (OSB)

16.21.14

Egyéb lemez, fából vagy más fás anyagból

16.21.15

Farostlemez fából vagy más fás anyagból

16.21.16

Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt fa, tűlevelű fából

16.21.17

Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru, legalább egy külső rétege (színoldal)
trópusi fából

2
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16.21.18

Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt fa, egyéb fából

16.21.2

Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához; tömörített fa

16.21.21

Tömörített fa táblában, lapban vagy idomra formázva

16.21.22

Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt,
feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, tűlevelű fából

16.21.23

Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt,
feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, trópusi fából

16.21.24

Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt,
feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, egyéb fából

16.21.9

Falemezgyártás befejező műveletei; falemez és fa anyagú tábla gyártásával kapcsolatos
részműveletek végzése bérmunkában

16.21.91

Falemezgyártás befejező műveletei

16.21.99

Falemez és fa-anyagú tábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.22

Parkettagyártás

16.22.1

Összeállított parkettatábla

16.22.10

Összeállított parkettatábla

16.22.9

Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.22.99

Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.23

Épületasztalosipari termék gyártása

16.23.1

Ács és épületasztalosipari termékek fából (kivéve: az előre gyártott épületek)

t
a
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Nem tartozik ide:
- az előre gyártott épületek, lásd 16.23.20

1
0

1
0
-
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16.23.11

Ablak, franciaablak és kereteik, ajtó és kerete, valamint küszöb fából

16.23.12

Zsaluzat betonszerkezeti munkákhoz, zsindely fából

16.23.19

M.n.s. ács és épületasztalosipari termékek fából

16.23.2

Előre gyártott faépületek

16.23.20

Előre gyártott faépületek

2

Idetartozik:
- az előre gyártott épületek alapvetően fából, teljesen készen, vagy darabokban
- a nem teljesen kész épületek , összeállítva vagy sem, amelyek jellegében előre gyártott épületnek
tekinthetők.
Az épület rendeltetése lakás, munkahely, szállás, üzlet, raktár, garázs, üvegház vagy más célú.
16.23.9

Ács és épületasztalosipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

16.23.99

Ács és épületasztalosipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

16.24

Tároló fatermék gyártása

16.24.1

Tároló fatermék
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16.24.11

Rakodólap, keretezett szállítótálca és egyéb rakományhordó lapok fából

16.24.12

Hordó és más kádáripari termék fából

16.24.13

Egyéb tároló fatermékek és részeik

16.24.9

Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.24.99

Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

16.29

Egyéb fa, parafatermék, fonottáru gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a fa lábbeli gyártása, lásd 15.20.32
- a gyufagyártás, lásd 20.51.20
- a fa óratokok gyártása, lásd 26.52.22
- a facséve, -kúp és -orsó gyártása, textilipari gép részeként, lásd 28.94.5
- a bútorgyártás, lásd 31.0
- a fából készült játékok gyártása, lásd 32.40
- a kefe és a seprő gyártása, lásd 32.91.1
- a koporsó gyártása, lásd 32.99.59
- a parafa mentőeszköz gyártása, lásd 32.99.11
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16.29.1

Egyéb fatermékek

16.29.11

Szerszám, szerszámtest, szerszámnyél, seprű és kefe teste és nyele, fatömb pipa készítéséhez,
csizma és cipőkaptafa, sámfa fából

16.29.12

Étkezési (evő)eszközök és konyhai cikkek fából

16.29.13

Famozaik és faintarzia, ékszer vagy evőeszköztartó doboz és hasonló cikkek fából, szobor és
egyéb dísztárgyak fából

16.29.14

Fakeret festményhez, fényképhez, tükörhöz vagy hasonló tárgyakhoz, valamint egyéb fatermékek

Idetartozik még:
- a fa cipőalkatrészek (pl. talp és sarok)

16.29.15

8
0

6

Nem tartozik ide:
- a cipőkaptafa és sámfa, lásd 16.29.11

1
0

1
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á
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Pellet vagy brikett, préselt és agglomerált faanyagból, növényi hulladékból és törmelékből

2

Idetartozik még:
- a fa pellet
- az agglomerált fahulladék és törmelék, a pellettől eltérő formában
- a tüzelőanyag helyettesítő anyagokból, mint például kávé vagy szójababból és mezőgazdasági növényi
hulladékból előállított brikett, pellet
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tüzelőanyag (brikett, pellet) szalmából
16.29.2

Parafatermék, fonottáru; kosárkötő és fonásáruk

16.29.21

Természetes parafa, kéregtelenítve; durván négyszögletes alakúra formázva vagy táblában,
lapban, lemezben vagy szalagban; préselt, granulált parafa vagy őrölt parafa; parafahulladék

16.29.22

Természetes parafából készült cikkek

16.29.23

Táblák, lemezek és szalagok, bármilyen alakú lapok, tömör henger, agglomerált parafából

16.29.24

Agglomerált parafa; m.n.s. termékek agglomerált parafából

16.29.25

Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő és fonott áruk
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16.29.9

Egyéb fából, parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkek (kivéve bútor)
készítéséhez kapcsolódó ipari szolgáltatás; egyéb fatermékek; valamint parafából,
szalmából és fonható anyagból készíthető termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek
végzése bérmunkában

Nem tartozik ide:
- bútorgyártás, lásd 31
16.29.91

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

Nem tartozik ide:
- bútorgyártás, lásd 31
16.29.99

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

17

Papír, papírtermék gyártása

17.1

Papíripari rostanyag, papír gyártása

17.11

Papíripari rostanyag gyártása

17.11.1

Rostanyag fából vagy más cellulóz tartalmú anyagból

17.11.11

Kémiai úton előállított facellulóz, vegyipari feldolgozásra

17.11.12

Kémiai úton előállított lúgos vagy szulfátos facellulóz, papíripari feldolgozásra

17.11.13

Kémiai úton előállított szulfitos facellulóz, papíripari feldolgozásra

17.11.14

Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat; papíripari rostanyag,
más cellulóztartalmú rostos anyagból

17.11.9

Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.11.99

Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.12

Papírgyártás
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a bevont és impregnált papír gyártása, amennyiben a termék fő összetevője a bevonó- és impregnáló
anyag, lásd a bevonó- és impregnáló anyag-gyártó szakágazatánál, lásd 22.21,
- a csiszolópapír gyártása, lásd 23.91.12

2

17.12.1

Újságnyomó papír, kézi merítésű papír és egyéb mázolatlan papír és karton, nyomdai
célokra

17.12.11

Újságnyomó papír, tekercsben vagy ívben

17.12.12

Kézi merítésű papír és karton

17.12.13

Alappapír és karton hő, fény vagy elektromosság-érzékeny papír gyártásához; karbonalappapír;
tapétaalappapír

17.12.14

Egyéb papír és karton nyomdai célokra vagy író, nyomópapír

17.12.2

Toilett vagy arcápoló tissue alappapír, törölköző vagy zsebkendőpapír, cellulózvatta és
cellulózszálakból álló szövedék

17.12.20

Toilett vagy arcápoló tissue alappapír, törölköző vagy zsebkendőpapír, cellulózvatta és
cellulózszálakból álló szövedék

17.12.3

Hullámlemezalappapírok

17.12.31

Fehérítetlen, nem bevont nátronpapír (kraftliner)
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17.12.32

Fehér fedőrétegű, illetve bevont nátronpapír (kraftliner)

17.12.33

Félcellulózból készült fluting

17.12.34

Hulladékpapírból készült és egyéb fluting

17.12.35

Tesztliner (hulladékpapírból készült hullámlemezhez vagy fedőréteghez)

17.12.4

Mázolatlan (nem bevont) papír

17.12.41

Nem bevont nátronpapír; nátron zsákpapír, kreppelve vagy gyűrve

17.12.42

Szulfit csomagolópapír és egyéb nem bevont papír (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más
grafikai célra szolgáló)

17.12.43

Szűrőpapír és karton; lemez

17.12.44

Cigarettapapír (kivéve: a méretre vágottat, vagy a könyvecske, illetve hüvely alakban előállítottat)

17.12.5

Mázolatlan karton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló)

17.12.51

Nem bevont karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel

17.12.59

Egyéb nem bevont karton

17.12.6

Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamenpapír, valamint egyéb simított
átlátszó vagy áttetsző papír

17.12.60

Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamenpapír, valamint egyéb simított átlátszó
vagy áttetsző papír

17.12.7

Tovább feldolgozott papír és karton

17.12.71

Társított (kompozit) papír és karton, felületkezelés és impregnálás nélkül

17.12.72

Kreppelt, hullámosított, dombornyomású vagy perforált papír és karton

17.12.73

Papír és karton, írásra, nyomtatásra vagy más nyomdai célra, kaolinnal vagy más szervetlen
anyag tartalmú mázréteggel

17.12.74

Nátronpapír (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más
szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

17.12.75

Nátronkarton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más
szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

17.12.76

Karbon (indigó) papír, önmásoló papír és egyéb másoló, átmásoló papír, tekercsben vagy ívben

17.12.77

Papír, karton, cellulózvatta és cellulózrostszövedék, mázolva, impregnálva, bevonva, felületileg
festve vagy nyomtatva, tekercsben vagy ívben

17.12.78

Karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra
szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

17.12.79

Egyéb karton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más
szervetlen anyag tartalmú mázréteggel

17.12.9

Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.12.99

Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.2

Papírtermék gyártása

17.21

Papír csomagolóeszköz gyártása
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17.21.1

Hullámpapír és lemez, csomagolóeszköz papírból és kartonból

17.21.11

Hullámpapír és karton, tekercsben vagy ívben

17.21.12

Papírzsák és zacskó

17.21.13

Doboz, láda és rekesz, hullámpapír lemezből

17.21.14

Kartondoboz, láda és rekesz, nem hullámpapírból vagy lemezből

17.21.15

Iratgyűjtő doboz, levélrendező, tároló doboz és hasonló cikkek papírból, irodai, üzleti vagy
hasonló célra

17.21.9

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

17.21.99

Hullámpapír és lemez, valamint
részműveletek végzése bérmunkában

17.22

Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

17.22.1

Háztartási és egészségügyi papír és papírtermékek

17.22.11

Toalett (WC)papír, zsebkendő, tisztító és arctörlő kendő és kéztörlő, abrosz és szalvéta
papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrostszövedékből

17.22.12

Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka és pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk,
valamint ruházati cikk és kellék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy
cellulózrostszövedékből

17.22.13

Tálca, tál, tányér, pohár és hasonló termékek, papírból vagy kartonból

17.22.9

Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

17.22.99

Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

17.23

Irodai papíráru gyártása

17.23.1

Irodai papíráru

17.23.11

Karbonpapír, önmásoló papír és más másoló vagy átírópapír; sokszorosító stencil és ofszet
nyomólemezpapír

17.23.12

Boríték, levélpapír, postai levelezőlap, képeslap papírból vagy kartonból; irodai papírárut,
levelezőpapírkészletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, kompendium, tasak,
tárca és mappa

17.23.13

Regiszter (nyilvántartókönyv), üzleti könyv (számlakönyv), iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és
más irodai papíráru, papírból vagy kartonból

17.23.14

Egyéb nyomott, dombornyomású vagy perforált papír és karton, íráshoz, nyomtatáshoz vagy más
grafikai célra

17.23.9

Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.23.99

Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.24

Tapétagyártás

2
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a műanyag tapéta gyártása, lásd 22.29
17.24.1

csomagolóeszközök

gyártásával

kapcsolatos
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papír

Tapéta
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17.24.11

Tapéta és hasonló falburkoló, átlátszó ablakpapír

17.24.12

Textil falburkoló

17.24.9

Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.24.99

Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.29

Egyéb papír, kartontermék gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a játékok (beleértve a játékkártyát is) gyártása papírból vagy kartonból, lásd 32.40
17.29.1

Egyéb papír és kartontermékek

17.29.11

Címke papírból vagy kartonból

17.29.12

Szűrőtömb, lemez és lap, papíripari rostanyagból

17.29.19

Cigarettapapír; orsó, cséve, kopsz és hasonló cikkek; szűrőpapír és -karton; m.n.s. egyéb cikkek
papírból vagy kartonból

17.29.9

Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

17.29.99

Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

18

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

18.1

Nyomdai tevékenység

18.11

Napilapnyomás

18.11.1

Napilapnyomás

18.11.10

Napilapnyomás
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Idetartozik:
- a napilap, hetente legalább négyszer megjelenő újság, folyóirat és időszaki kiadvány nyomása

1
0

18.12

Nyomás (kivéve: napilap)

18.12.1

Nyomás (kivéve: napilap)

18.12.11

Postai bélyeg, illetékbélyeg, okirat, nyomtatvány, intelligens kártya (smart card), csekktömb,
értékcikk és hasonló termékek nyomása

18.12.12

Üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók nyomása

18.12.13

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

18.12.14

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

18.12.15

Címke nyomása

2
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18.12.16

Nyomás, közvetlenül papírtól eltérő anyagra

Idetartozik még:
- a nyomás közvetlenül műanyagra, üvegre, fémre, fára, textíliára és kerámiára
- a szitafestés textil és ruházati termékekre
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a nyomtatás közvetlenül textilre, ruházati termékre
- a címke, felirat, kép, minta stb. nyomása műanyagra (pl.: műanyag táskára, műanyag fóliára stb.),
üveglapra, fémre (pl.: alumínium fóliára, műszerre stb.), fára, kerámiára stb.
Nem tartozik ide:
- a helyben megvárható különféle szolgáltatások, lásd 95.29.19
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a helyben megvárható nyomás textilre, ruházati termékre, lásd 95.29.11
18.12.19

M.n.s. egyéb nyomási szolgáltatás

18.13

Nyomdai előkészítő tevékenység

18.13.1

Nyomdai előkészítő tevékenység

18.13.10

Nyomdai előkészítő tevékenység

t
a

z
o
lt

Idetartozik:
- a szedés, betűszedés, fényszedés, beleértve a szkennelést, az optikai karakterfelismerést, az elektronikus
tördelést
- a kiadványszerkesztés, elektronikus kiadványszerkesztés, és minden más szerkesztés
- a digitális adatok előkészítése pl. kiemelése, kiválasztása, összekapcsolása, összeszerkesztése
- a számítógéppel támogatott tervezés és gyártás a kimenő adatállományok elektronikus fénynyomása
- a digitális kilövés- a klisékészítés, beleértve a levilágítást is (a magasnyomó és ofszetnyomó eljárások
számára)
- a mélynyomó hengerek vésése vagy maratása- a nyomólemez készítése: lemezkészítés közvetlenül
lemezre (a foto polimer lemezek is)
- a domborításra vagy dombornyomásra szolgáló lemez és nyomóforma készítése
- a művészi munkák nyomdai folyamatai, beleértve a kőnyomatos (litográfiai) eljárás nyomókövének és a fa
nyomódúcnak a készítését is
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18.13.2

Nyomólemez (klisé) vagy henger és lenyomatot tartalmazó egyéb eszközök, nyomási célra

18.13.20

Nyomólemez (klisé) vagy henger és lenyomatot tartalmazó egyéb eszközök, nyomási célra

18.13.3

Kiegészítő nyomdai szolgáltatás

18.13.30

Kiegészítő nyomdai szolgáltatás

1
0

2

Idetartozik:
- a bemutató eszközök, pl. írásvetítő fóliák és egyéb digitális bemutató formák elkészítése
- a nyomtatott termék tervezési szolgáltatása, pl. vázlat, elrendezési vázlat, makett stb.
18.14

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

18.14.1

Könyvkötés

18.14.10

Könyvkötés

Idetartozik:
- a könyvkötés, hajtogatás, összeállítás, drótfűzés, ragasztás, fércelés, ragasztókötés, körülvágás, aranyozási
szolgáltatás
- az egyéb grafikai szolgáltatások, dombornyomás, vésés, préselés, Braille-írás másolása, kivágás,
perforálás, lyukasztás, fúrás, vaknyomás, lakkozás, laminálás, összeállítás és szövegközi kép, ábra stb.
betétlap- beillesztés, hajtogatás, sajtolás
Idetartozik még:
- az újrakötés
18.2

Egyéb sokszorosítás
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18.20

Egyéb sokszorosítás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szoftverkiadás, lásd 58.2
- mozgókép, film, videó gyártása és terjesztése filmen, videoszalagon, DVD-n vagy hasonló hordozón, lásd
59.11, 59.12, 59.13
- a mozgóképet tartalmazó film sokszorosítása filmszínházi forgalmazás céljából, lásd 59.12
- a hangfelvétel eredeti (master-) példányának előállítása, lásd 59.20.
18.20.1

Hangfelvételsokszorosítás

18.20.10

Hangfelvételsokszorosítás

Idetartozik:
- a zenei vagy más hangfelvételt tartalmazó lemez, kompaktlemez (CD, DVD) és szalag sokszorosítása az
eredeti (alap-) példány alapján
18.20.2

Képfelvételsokszorosítás

18.20.20

Képfelvételsokszorosítás

t
a

Idetartozik:
- a mozgóképet vagy más kép- (video)felvételt tartalmazó lemez ( DVD) és videoszalag másolása az eredeti
(alap-) példány alapján
18.20.3

Szoftversokszorosítás

18.20.30

Szoftversokszorosítás

z
o
lt

á
v

Idetartozik:
- a szoftvert vagy adatot tartalmazó lemez vagy szalag sokszorosítása az eredeti (alap-) példány alapján

1
0
-

19

Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás

19.1

Kokszgyártás

19.10

Kokszgyártás

6

8
0

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a feketeszén-, barnaszén- és lignit brikett gyártása, lásd 19.20.1

1
0

19.10.1

Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén

19.10.10

Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén

19.10.2

Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány

19.10.20

Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány

19.10.3

Szurok és szurokkoksz

19.10.30

Szurok és szurokkoksz

19.10.9

Kokszgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

19.10.99

Kokszgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

19.2

Kőolajfeldolgozás

19.20

Kőolajfeldolgozás

19.20.1

Brikett és hasonló szilárd tüzelőanyagok

2

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a szén brikett
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19.20.11

Feketeszénbrikett és feketeszénből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok

Idetartozik még:
- a pellet és brikett gyártása szerves maradványból
19.20.12

Barnaszén és lignitbrikett, barnaszénből és lignitből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok

Idetartozik még:
- a pellet és brikett gyártása szerves maradványból
19.20.13

Tőzegbrikett és tőzegből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok

Idetartozik még:
- a pellet és brikett gyártása szerves maradványból
19.20.2

Motorbenzin, kerozin, gázolaj, fűtőolaj

19.20.21

Motorbenzin

19.20.22

Repülőbenzin

t
a

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a kőolaj párlata 100 - 250oC között, kerozin és benzin keveréke

z
o
lt

19.20.23

Lakkbenzin

19.20.24

Benzin típusú repülőgépturbinaüzemanyag

19.20.25

M.n.s. könnyű kőolajpárlatok és készítményeik

19.20.26

Gázolaj

19.20.27

M.n.s. közepes kőolajpárlatok és készítményeik

19.20.28

M.n.s. egyéb fűtőolajok

19.20.29

Kenőolajok; m.n.s. egyéb nehéz kőolajpárlatok és készítményeik

19.20.3

Kőolajgázok és egyéb gáznemű szénhidrogének (kivéve: földgáz)

Nem tartozik ide:
- a földgáz, lásd 06.20.10

8
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6

1
0

2
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-
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19.20.31

Cseppfolyósított propán és butángáz

19.20.32

Etilén, propilén, butilén, butadién

19.20.39

Egyéb kőolajgázok és gáznemű szénhidrogének (kivéve földgáz)

Nem tartozik ide:
- a földgáz, lásd 06.20.10
19.20.4

Egyéb kőolajtermékek

19.20.41

Kőolaj vazelin, parafin, kőolaj és egyéb viaszok

19.20.42

Kőolaj koksz és bitumen, a kőolajlepárlás egyéb maradéka

19.20.9

Kőolajfeldolgozással
bérmunkában

19.20.99

Kőolajfeldolgozással és brikettgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20

Vegyi anyag, termék gyártása

és

brikettgyártással
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20.1

Vegyi alapanyag gyártása

20.11

Ipari gáz gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kőolaj-finomítókból kinyert gáznemű fűtőanyagok (például: etán, propán, bután) gyártása, lásd 19.20.3
- a gáznemű fűtőanyagok gyártása szénből, hulladékból stb., lásd 35.21.10
20.11.1

Ipari gázok

20.11.11

Hidrogén, argon, nemes gázok, nitrogén és oxigén

20.11.12

Széndioxid és nem fémek egyéb szervetlen oxigénvegyületei

20.11.13

Cseppfolyós és sűrített levegő

20.11.9

Ipari gázok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.11.99

Ipari gázok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.12

Színezék, pigment gyártása

20.12.1

Oxidok, peroxidok és hidroxidok

20.12.11

Cinkoxid és peroxid, titánoxid

20.12.12

Króm, mangán, ólom, rézoxidok és hidroxidok

20.12.19

Egyéb fémoxidok, peroxidok és hidroxidok

20.12.2

Cserzőanyag
és
színezőanyagok

20.12.21

Szintetikus szerves színező anyagok és készítményeik; fluoreszcens hatóanyagú, luminofórként
használt szintetikus szerves termékek; színezőlakkok és készítményeik

20.12.22

Növényi eredetű cserzőanyagkivonatok, tanninok és sóik, étereik, észtereik és egyéb
származékaik, növényi vagy állati eredetű színezőanyagok

t
a

1
0
-

színezőanyagkivonatok,

á
v

tanninok

és

származékaik,

m.n.s.

8
0
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Nem tartozik ide:
- a szervetlen higany vegyületek, lásd 20.13.52

2

20.12.23

Szintetikus szerves és szervetlen cserzőanyagok és készítményeik, cserzés előtt használatos
enzim készítmények

20.12.24

M.n.s. színezőanyagok, luminofórként használt szervetlen termékek

20.12.9

Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.12.99

Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.13

Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

20.13.1

Dúsított urán és plutónium; kimerült urán és tórium; egyéb radioaktív elemek

20.13.11

Dúsított urán, plutónium és vegyületeik

20.13.12

Kimerült urán, tórium és vegyületeik

20.13.13

Egyéb radioaktív elemek, izotópok és vegyületek; radioaktív elemeket, izotópokat és vegyületeket
tartalmazó ötvözetek, diszperziók, kerámiatermékek és keverékek

20.13.14

Atomerőművek nem kimerült fűtőelemei
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20.13.2

M.n.s. vegyi elemek; szervetlen savak és vegyületek

20.13.21

Nemfém elemek

20.13.22

Nemfémek halogén vagy kénvegyületei

20.13.23

Alkálifémek vagy alkáliföldfémek; ritka földfémek, szkandium és ittrium, higany

20.13.24

Sósav, óleum; foszforpentoxid, egyéb szervetlen savak; szilikon és kéndioxid

20.13.25

Oxid, hidroxid és peroxid,; hidrazin, hidroxilamin és szervetlen sóik

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az alumínium-hidroxid
20.13.3

Fémhalogenátok; hipokloritok, klorátok és perklorátok

20.13.31

Fémhalogenátok

20.13.32

Hipokloritok, klorátok és perklorátok

20.13.4

Szulfidok, szulfátok, nitrátok, foszfátok és karbonátok

20.13.41

Szulfidok, szulfitok és szulfátok

Nem tartozik ide:
- a szervetlen higany vegyületek, lásd 20.13.52
20.13.42

z
o
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á
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Nitrát, foszfinát, foszfonát, foszfát és polifoszfát (kivéve: kálium)

Nem tartozik ide:
- a szervetlen higany vegyületek, lásd 20.13.52
- a kálium-nitrát, lásd 20.15.76

1
0
-

8
0

20.13.43

Karbonátok

20.13.5

Egyéb fémsók

20.13.51

Fémoxisavak és fémperoxisavak sói; kolloid állapotú nemesfémek

6

1
0

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a nemesfémek amalgámjai
20.13.52

t
a

2

M.n.s. szervetlen vegyületek, beleértve a desztillált vizet és az amalgámokat (kivéve: a
nemesfémek amalgámjai)

Idetartozik még:
- a szerves és szervetlen higanyvegyület
- a desztillált víz
Nem tartozik ide:
- a nemesfémek amalgámjai, lásd 20.13.51
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az illóolajok vizes desztillátuma, lásd 20.53.10
20.13.6

M. n. s. egyéb szervetlen vegyi alapanyag

20.13.61

M.n.s. egyéb izotópok és vegyületeik (beleértve a nehézvizet)

Idetartozik még:
- a nehézvíz
20.13.62

Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok; fulminátok, cianátok és tiocianátok; szilikátok; borátok,
perborátok; szervetlen savak vagy peroxosavak egyéb sói

Nem tartozik ide:
- a szervetlen higanyvegyület, lásd 20.13.52
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20.13.63

Hidrogénperoxid

20.13.64

Foszfidok, karbidok, hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok

Nem tartozik ide:
- a szervetlen higany vegyületek, lásd 20.13.52
20.13.65

Ritka földfémek, ittrium és szkandium vegyületei

20.13.66

Finomított kén (kivéve: a szublimált, kicsapott és kolloid kén)

20.13.67

Pörkölt vaspiritek

20.13.68

Piezoelektromos kvarc,
megmunkálatlanul

20.13.9

Szervetlen alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.13.99

Szervetlen alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.14

Szerves vegyi alapanyag gyártása

egyéb

szintetikus

vagy

rekonstruált

drágakő

és

féldrágakő,

t
a

z
o
lt

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a nyers glicerin gyártása, lásd 20.41.10
- faszéntermelés az erdőben (hagyományos módszerrel előállítva), lásd 02.20
20.14.1

Szénhidrogének és származékaik

20.14.11

Aciklikus szénhidrogének

20.14.12

Ciklikus szénhidrogének

20.14.13

Aciklikus szénhidrogének klórozott származékai

20.14.14

Klórozott és nem klórozott szénhidrogének szulfo, nitro vagy nitrozoszármazékai

20.14.19

Szénhidrogének egyéb származékai

20.14.2

Alkoholok, fenolok, fenolalkoholok és halogén, szulfo, nitro vagy nitrozoszármazékaik;
ipari zsíralkoholok

20.14.21

Ipari zsíralkoholok

20.14.22

Egyértékű alkoholok

20.14.23

Diolok, többértékű alkoholok, ciklikus alkoholok és származékaik

20.14.24

Fenolok, fenolalkoholok és fenolszármazékok

20.14.3

Ipari monokarboxilzsírsavak, karbonsavak és származékaik

20.14.31

Ipari monokarboxilzsírsavak, finomításból származó olajsavak

20.14.32

Telített aciklikus monokarbonsavak és származékaik

20.14.33

Telítetlen aciklikus monokarbonsavak, ciklán, ciklén vagy cikloterpénpolikarbonsavak és
származékaik

20.14.34

Aromás mono és polikarbonsavak oxigéntartalmú csoportokkal és származékaik (kivéve a
szalicilsav és sói)

2
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Nem tartozik ide:
- a szalicilsav és sói, lásd 21.10.10
20.14.4

Szerves vegyületek nitrogéntartalmú csoportokkal
74

FELDOLGOZÓIPAR

20.14.41

Aminovegyületek

20.14.42

Oxigénfunkciós aminovegyületek (kivéve: a lizin és glutaminsav)

Nem tartozik ide:
- lizin és glutaminsav, lásd 21.10.20
20.14.43

Ureinek; karboximid vagy nitrilcsoport tartalmú vegyületek és származékaik

20.14.44

Egyéb nitrogéncsoport tartalmú vegyületek

20.14.5

Szerves kénvegyületek, egyéb szerves és szervetlen vegyületek, m.n.s. heterociklikus
vegyületek

20.14.51

Szerves kénvegyületek, egyéb szerves és szervetlen vegyületek

20.14.52

M.n.s. heterociklikus vegyületek; nukleinsav és sóik

Nem tartozik ide:
- a szervetlen higany vegyületek, lásd 20.13.52

t
a

20.14.53

Foszforsavészterek és egyéb szervetlen savak észterei (kivéve a hidrogén halidok észterei), sóik
és halogénezett, szulfonált, nitrált vagy nitrozált származékaik

20.14.6

Éterek, szerves peroxidok, epoxidok, acetálok, félacetálok, egyéb szerves vegyületek

20.14.61

Aldehidcsoport tartalmú vegyületek

20.14.62

Keton és kinoncsoport tartalmú vegyületek

20.14.63

Éterek, szerves peroxidok, epoxidok, acetálok, félacetálok és származékaik

20.14.64

Enzimek és m.n.s. egyéb szerves vegyületek

20.14.7

Különféle szerves vegyi termék

20.14.71

Növényből és gyantából nyert termékek

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tallolaj

á
v
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20.14.72

Faszén

20.14.73

Kőszénkátrány magas hőmérsékletű lepárlásával nyert olajok és egyéb termékek; hasonló
termékek

20.14.74

Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalékos alkoholtartalommal

2

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a nem emberi fogyasztásra szánt, szintetikus etilalkohol és mezőgazdasági eredetű etilalkohol
20.14.75

Etilalkohol és más denaturált szesz, bármilyen alkoholtartalommal

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a szennyezett etilalkohol és más szennyezett alkoholtermék, bármilyen alkoholtartalommal
20.14.8

Fapépgyártásnál keletkező lúg (kivéve: a tallolaj)

Nem tartozik ide:
- a tallolaj, lásd 20.14.71
20.14.80

Fapépgyártásnál keletkező lúg (kivéve: a tallolaj)

Nem tartozik ide:
- a tallolaj, lásd 20.14.71
20.14.9

Szerves alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
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20.14.99

Szerves alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.15

Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a guanó kitermelése, lásd 08.91
20.15.1

Salétromsav, szulfonitrosavak, ammónia

20.15.10

Salétromsav, szulfonitrosavak, ammónia

20.15.2

Ammóniumklorid; nitritek

20.15.20

Ammóniumklorid; nitritek

20.15.3

Nitrogénműtrágyák, ásványi vagy vegyi

20.15.31

Karbamid

t
a

Nem tartozik ide:
- a karbamid- és ammóniumnitrát-oldatok, lásd 20.15.36

z
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20.15.32

Ammóniumszulfát

20.15.33

Ammóniumnitrát

20.15.34

Kalciumnitrát és ammóniumnitrát kettős sói, keverékei

20.15.35

Ammóniumnitrát keverékek kalciumkarbonáttal vagy egyéb szervetlen nem műtrágya
hatóanyaggal

1
0
-

Nem tartozik ide:
- a karbamid- és ammóniumnitrát-oldatok, lásd 20.15.36

á
v
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20.15.36

Karbamid és ammóniumnitrátoldatok

20.15.39

Egyéb m. n. s. nitrogénműtrágyák és keverékek

6

Nem tartozik ide:
- a karbamid- és ammóniumnitrát-oldatok, lásd 20.15.36

1
0

20.15.4

Foszforműtrágyák, ásványi vagy vegyi

20.15.41

Szuperfoszfát

20.15.49

Egyéb foszforműtrágyák

20.15.5

Káliműtrágyák, ásványi vagy vegyi

20.15.51

Káliumklorid

20.15.52

Káliumszulfát

20.15.59

Egyéb káliműtrágyák

20.15.6

Nátriumnitrát

20.15.60

Nátriumnitrát

20.15.7

M.n.s. műtrágyák

20.15.71

Három hatóanyagot (nitrogént, foszfort és káliumot) tartalmazó műtrágyák

20.15.72

Diammóniumhidrogénortofoszfát (diammóniumfoszfát)

2
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20.15.73

Monoammóniumfoszfát

20.15.74

Két hatóanyagot (nitrogént és foszfort) tartalmazó műtrágyák

20.15.75

Két hatóanyagot (foszfort és káliumot) tartalmazó műtrágyák

20.15.76

Káliumnitrát

20.15.79

M.n.s. legalább két hatóanyagot (nitrogént, foszfort, káliumot) tartalmazó ásványi vagy vegyi
műtrágyák

20.15.8

M.n.s. állati vagy növényi eredetű műtrágyák

20.15.80

M.n.s. állati vagy növényi eredetű műtrágyák

Idetartozik még:
- a fő elemként tőzeget tartalmazó virágföld
- a föld, homok, agyag és ásványok keverékéből álló virágföld
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gombák növekedéséhez szükséges táptalaj, micélium nélkül
nitrogénvegyületek

Műtrágyák és
bérmunkában

20.15.99

Műtrágyák és nitrogénvegyületek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.16

Műanyagalapanyag gyártása

20.16.1

Polietilén, alapanyag formájában

20.16.10

Polietilén, alapanyag formájában

20.16.2

Polisztirol, alapanyag formájában

20.16.20

Polisztirol, alapanyag formájában

20.16.3

Polivinilklorid vagy egyéb halogénezett poliolefin, alapanyag formájában

20.16.30

Polivinilklorid vagy egyéb halogénezett poliolefin, alapanyag formájában

20.16.4

Poliacetál, egyéb poliéter, epoxidgyanták, alapanyag formájában;
alkidgyanták, poliallilészter, egyéb poliészter, alapanyag formájában

20.16.40

Poliacetál, egyéb poliéter, epoxidgyanták, alapanyag formájában; polikarbonát, alkidgyanták,
poliallilészter, egyéb poliészter, alapanyag formájában

20.16.5

Egyéb műanyagok, alapanyag formájában és ioncserélők

20.16.51

Polipropilén vagy egyéb poliolefin, alapanyag formájában

20.16.52

Polivinilacetát, egyéb polivinilészter és egyéb vinilpolimer, alapanyag formájában

20.16.53

Akrilpolimer, alapanyag formájában

20.16.54

Poliamid, alapanyag formájában

20.16.55

Karbamid, tiokarbamid és melamingyanta, alapanyag formájában

20.16.56

Egyéb amingyanta, fenolgyanta és poliuretán, alapanyag formájában

20.16.57

Szilikon, alapanyag formájában
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részműveletek

z
o
lt

végzése

á
v

8
0

6

1
0

gyártásával

t
a

20.15.9
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20.16.59

M.n.s. egyéb műanyagok, alapanyag formájában

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a keményített kazein
20.16.9

Műanyagalapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.16.99

Műanyagalapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.17

Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

20.17.1

Szintetikus kaucsuk, alapanyag formájában

20.17.10

Szintetikus kaucsuk, alapanyag formájában

20.17.9

Szintetikus kaucsuk
bérmunkában

20.17.99

Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.2

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

20.20

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

20.20.1

Növényvédő szer és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer

20.20.11

Rovarölő szer

alapanyag

Nem tartozik ide:
- a veszélyes növényvédő szer, lásd 20.20.16

gyártásával

20.20.12

Nem tartozik ide:
- a veszélyes növényvédő szer, lásd 20.20.16
20.20.13

részműveletek

végzése

t
a

z
o
lt

1
0
-

Gyomirtó szer

kapcsolatos

á
v

8
0

6

Anticsíra termékek és növényi regulátorok

Nem tartozik ide:
- a veszélyes növényvédő szer, lásd 20.20.16
20.20.14

1
0

Növényi és talajfertőtlenítőszer

2

Nem tartozik ide:
- a veszélyes növényvédő szer, lásd 20.20.16
20.20.15

Gombaölő szer

Nem tartozik ide:
- a veszélyes növényvédő szer, lásd 20.20.16
20.20.16

Veszélyes növényvédőszer

20.20.19

Egyéb növényvédő szerek és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer

20.20.9

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

20.20.99

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

20.3

Festék, bevonóanyag gyártása

20.30

Festék, bevonóanyag gyártása

20.30.1

Polimeralapú festékek és lakkok
78

FELDOLGOZÓIPAR

20.30.11

Akril és vinilpolimer alapú festékek és lakkok, vizes oldatban

20.30.12

Poliészter, akril vagy vinilpolimer alapú festékek és lakkok, nem vizes oldatban

20.30.2

Egyéb festékek, lakkok és hasonló termékek, művész és nyomdafestékek

20.30.21

Feldolgozott pigmentek, opalizáló és színező anyagok, üvegesedő zománcok és mázak,
folyékony fénymázak és hasonló készítmények, üvegolvadék

20.30.22

Egyéb festékek és lakkok, szikkatív készítmények

20.30.23

Művész, oktatásra szánt vagy cégtáblafestékek, retusáló festékek, hobbifestékek és hasonlók

20.30.24

Nyomdafesték

20.30.9

Festék és bevonóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.30.99

Festék és bevonóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.4

Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

20.41

Tisztítószer gyártása

20.41.1

Glicerin

20.41.10

Glicerin

z
o
lt

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kőolajból nyert glicerin gyártása, lásd 20.14
20.41.2

1
0
-

Szerves felületaktív anyagok (kivéve: a szappan)

Nem tartozik ide:
- a szappan, lásd 20.41.31
- a pipere szappan, lásd 20.42.19
20.41.20

t
a

á
v

8
0

6

Szerves felületaktív anyagok (kivéve: a szappan)

Nem tartozik ide:
- a szappan, lásd 20.41.31
- a pipere szappan, lásd 20.42.19

1
0

2

20.41.3

Szappan, mosó és tisztítószerek

20.41.31

Szappan és szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények; papírra,
vattára, filcre és egyéb nem szövött hordozóra felvitt (impregnált, átitatott, bevont) szappan vagy
felületaktív anyag

20.41.32

Mosószerek és mosogatószerek

20.41.4

Illatosító készítmények és viaszok

20.41.41

Helyiségek illatosítására és szagtalanítására szolgáló készítmények

20.41.42

Műviaszok és viaszkészítmények

20.41.43

Fényesítőszerek és krémek lábbelihez, bútorokhoz, padlóhoz, autókarosszériához, üveghez és
fémhez

20.41.44

Súrolópaszták és porok, egyéb súrolószerek

20.41.9

Tisztítószer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.41.99

Tisztítószer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
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20.42

Testápolási cikk gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az illóolaj kinyerése és finomítása, lásd 20.53.10
20.42.1

Illatszerek és testápolási cikkek

20.42.11

Parfümök és kölnivizek

20.42.12

Száj és szemfestékek

20.42.13

Kéz és lábápolási készítmények

20.42.14

Kozmetikai és testápoló púderek

20.42.15

M.n.s. szépség, arc és bőrápoló készítmények (beleértve a napozókészítményeket is)

Idetartozik még:
- a napozókészítmény

t
a

20.42.16

Samponok, hajlakkok, hajgöndörítő (daueroló) és kiegyenesítő szerek

20.42.17

Hajápoláshoz használt és m.n.s. egyéb folyadékok és készítmények

20.42.18

Száj és fogápoló készítmények (beleértve a műfogsorrögzítő pasztákat és porokat), fogselyem

z
o
lt

Idetartozik még:
- a műfogsorrögzítő paszta és por
20.42.19

á
v

Borotválkozáshoz használatos készítmények, dezodorok és izzadásgátlók, fürdéshez használt
készítmények, m.n.s. egyéb illatszerek, kozmetikumok és testápoló szerek

1
0
-

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a pipere szappan

8
0

20.42.9

Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.42.99

Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.5

Egyéb vegyi termék gyártása

20.51

Robbanóanyag gyártása

20.51.1

Robbanóanyagkészítmények;
biztonsági
gyutacs,
robbantószerkezetek, elektromos detonátorok; tűzijátékok

20.51.11

Lőporok és robbanóanyagkészítmények

20.51.12

Biztonsági gyutacs, robbantógyutacs, patronok, robbantószerkezetek, elektromos detonátorok

20.51.13

Tűzijátékok

20.51.14

Jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és egyéb pirotechnikai termékek (kivéve: a tűzijátékok)

1
0

6

2

robbantógyutacs,

Nem tartozik ide:
- a tűzijáték, lásd 20.51.13
20.51.2

Gyufa

20.51.20

Gyufa

20.51.9

Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.51.99

Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
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20.52

Ragasztószergyártás

20.52.1

Ragasztó

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az aszfaltalapú ragasztó gyártása, lásd 23.99.1
20.52.10

Ragasztó

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a kazeinenyv kiskereskedelmi kiszerelésben
20.52.9

Ragasztó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.52.99

Ragasztó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.53

Illóolajgyártás

20.53.1

Illóolaj

20.53.10

Illóolaj

t
a

z
o
lt

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az illóolajok vizes desztillátuma
20.53.9

Illóolaj gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.53.99

Illóolaj gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.59

M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

1
0
-

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az aszfaltalapú ragasztó gyártása, lásd 23.99.1

á
v

8
0

20.59.1

Fényképészeti célú lemezek és filmek, azonnal előhívható filmek, fényképészeti célú vegyi
készítmények és elegyítés nélküli anyagok

20.59.11

Fényérzékeny, exponálatlan fényképészeti célú lemezek és filmek, azonnal előhívható filmek,
fotópapírok

20.59.12

Fényérzékeny emulziók fényképészeti célra, m.n.s. fényképészeti célú vegyi készítmények

20.59.2

Vegyileg módosított állati vagy növényi zsírok és olajok, állati vagy növényi zsírok és
olajok étkezésre alkalmatlan keverékei

20.59.20

Vegyileg módosított állati vagy növényi zsírok és olajok, állati vagy növényi zsírok és olajok
étkezésre alkalmatlan keverékei

20.59.3

Írótinta, tus és egyéb tinta

20.59.30

Írótinta, tus és egyéb tinta

20.59.4

Kenőanyagok, adalékanyagok, fagyásgátló anyagok

20.59.41

Kenőanyagok

20.59.42

Kopogásgátló készítmények, kőolajadalékok és hasonló készítmények

20.59.43

Hidraulikus fékfolyadékok, fagyásgátló készítmények és jégtelenítő folyadékok

20.59.5

Egyéb m.n.s. vegyi termékek

20.59.51

Peptonok, egyéb m.n.s. protein hatóanyagok és származékaik; fedőporok

6

1
0

2

Nem tartozik ide:
- a szervetlen higany vegyületek, lásd 20.13.52
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20.59.52

Mintázópaszták, gipszalapú fogászati ragasztóanyagok és egyéb készítmények fogorvosi célra,
készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez, mikroorganizmusok tenyésztésére alkalmas
táptalajkészítmények, m.n.s. diagnosztikumok és laboratóriumi reagensek

20.59.53

Kémiai elemek korong formában és vegyületként, átitatva elektronikai célra

20.59.54

Aktív szén

20.59.55

Kikészítő anyagok, a festés vagy a festék megkötésének gyorsításához szükséges anyagok és
hasonló termékek

20.59.56

Fémmaratásra szolgáló szerek, folyósítószerek, felhasználásra előkészített gumigyorsítók, gumi
és műanyaglágyítók és stabilizálók, m.n.s. katalizátorok, m.n.s. alkilbenzol, illetve
alkilnaftalinkeverékek

20.59.57

Kötőanyagkészítmények öntödei formához vagy maghoz, m.n.s. vegyi termékek

20.59.58

Biodízel

Idetartozik:
- a tiszta biodízel, beleértve a szintetikus dízelt, a gyártási folyamattól függetlenül
20.59.59

M.n.s. egyéb vegyi termékek

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az e-cigaretta töltőanyaga
Nem tartozik ide:
- a szervetlen higany vegyületek, lásd 20.13.52
20.59.6

Zselatin és származékai, beleértve a tejfehérjét

1
0
-

Idetartozik még:
- a tejfehérje
20.59.60

t
a

z
o
lt

á
v

Zselatin és származékai, beleértve a tejfehérjét

Idetartozik:
- a tejfehérje

6

8
0

20.59.9

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

20.59.99

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

20.6

Vegyi szál gyártása

20.60

Vegyi szál gyártása

20.60.1

Szintetikus szálak

20.60.11

Kártolatlan, fésületlen szintetikus vágott szál és szálköteg

20.60.12

Nagy szakítószilárdságú terjedelmesített fonal poliamidból és poliészterből

20.60.13

Egyéb szintetikus terjedelmesített fonal, egyágú

20.60.14

Szintetikus végtelen szálak, szalagok és hasonlók

20.60.2

Műszálak

20.60.21

Kártolatlan, fésületlen vágott műszál és szálköteg

20.60.22

Nagy szakítószilárdságú terjedelmesített viszkózfonal

20.60.23

Egyéb terjedelmesített műfonal, egyágú

1
0

2
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20.60.24

Végtelen műszálak, szalagok és hasonlók

20.60.9

Vegyi szál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

20.60.99

Vegyi szál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

21

Gyógyszergyártás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gyógyszerek és a biotechnológiai készítmények kutatása és fejlesztése, lásd 72.1
21.1

Gyógyszeralapanyaggyártás

21.10

Gyógyszeralapanyaggyártás

21.10.1

Szalicilsav, oszalicilsav, sóik és észtereik

21.10.10

Szalicilsav, oszalicilsav, sóik és észtereik

21.10.2

Lizin, glutaminsav és sói, kvaterner ammóniumsók és hidroxidok, foszforaminolipidek,
amidok, származékaik és sóik

21.10.20

Lizin, glutaminsav és sói, kvaterner ammóniumsók és hidroxidok, foszforaminolipidek, amidok,
származékaik és sóik

21.10.3

M. n. s. laktonok, kizárólag nitrogénheteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyületek,
nem fuzionált pirazol, pirimidin, piperazin vagy triazingyűrűvel, illetve további fúzió
nélküli tiazin vagy fenotiazin gyűrűvel, hidantoin és származékaik; szulfonamidok

21.10.31

M.n.s. laktonok, kizárólag nitrogénheteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyületek, nem
fuzionált pirazol, pirimidin, piperazin vagy triazingyűrűvel, illetve további fúzió nélküli tiazin
vagy fenotiazingyűrűvel, hidantoin és származékaik

21.10.32

Szulfonamidok

21.10.4

M.n.s. vegyileg tiszta cukor, cukoréterek, észterek és m.n.s. sóik

21.10.40

M.n.s. vegyileg tiszta cukor, cukoréterek, észterek és m.n.s. sóik

21.10.5

Provitaminok, vitaminok és hormonok; glikozidok, növényi alkaloidák és származékaik;
antibiotikumok

21.10.51

Provitaminok, vitaminok és származékaik

21.10.52

Hormonok és származékaik, főleg hormonként használt egyéb szteroidok

21.10.53

Glukozidok, növényi alkaloidák, ezek sói, éterei, észterei és egyéb származékai

21.10.54

Antibiotikumok

21.10.6

Mirigyek és egyéb szervek, kivonataik, m.n.s. egyéb humán vagy állati hatóanyagok

21.10.60

Mirigyek és egyéb szervek, kivonataik, m.n.s. egyéb humán vagy állati hatóanyagok

21.10.9

Gyógyszeralapanyaggyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

21.10.99

Gyógyszeralapanyaggyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

21.2

Gyógyszerkészítmény gyártása

21.20

Gyógyszerkészítmény gyártása

t
a

z
o
lt

2

8
0

6

1
0

1
0
-

á
v

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gyógyteák (menta, verbéna, kamilla stb.) gyártása, lásd 10.83.13
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21.20.1

Gyógyszerek

21.20.11

Penicillint és egyéb antibiotikumot tartalmazó gyógyszerek

21.20.12

Hormontartalmú, de antibiotikumot nem tartalmazó gyógyszerek

21.20.13

Alkaloida vagy alkaloidaszármazéktartalmú, de hormont és antibiotikumot nem tartalmazó
gyógyszerek

21.20.2

Egyéb gyógyszerkészítmények

21.20.21

Antiszérumok és vakcinák

21.20.22

Hormon és spermicidalapú vegyi fogamzásgátló

21.20.23

Diagnosztikai reagens és egyéb gyógyszerkészítmény

21.20.24

Ragtapaszok, sebvarró fonalak és hasonló anyagok, elsősegélydobozok

21.20.9

Gyógyszerkészítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

21.20.99

Gyógyszerkészítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

22

Gumi, műanyag termék gyártása

22.1

Gumitermék gyártása

t
a

z
o
lt

á
v

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gumiabroncsok kordszövetének gyártása, lásd 13.96
- a rugalmas anyagból készült ruházati cikkek gyártása, lásd 14.14, 14.19
- a gumi lábbeli gyártása, lásd 15.20
- a gumialapú enyvek és ragasztók gyártása, lásd 20.52
- a felfújható tutaj és csónak gyártása, lásd 30.12
- az ágybetét gyártása borítóanyag nélküli habszivacs gumiból, lásd 31.03
- a gumi sportkellék gyártása, lásd 32.30
- a gumijáték gyártása (beleértve a gyerekmedencét, a gyerekek felfújható gumicsónakját, gumiállatát, a
labdát és hasonlókat), lásd 32.40

8
0

6

1
0

1
0
-

22.11

Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

22.11.1

Új gumiabroncs és gumitömlő

22.11.11

Új gumiabroncs személygépkocsik részére

22.11.12

Új gumiabroncs motorkerékpár és kerékpár részére

22.11.13

Új gumiabroncs buszok, tehergépkocsik és repülőgépek részére

22.11.14

Új gumiabroncs mezőgazdasági és egyéb célokra

22.11.15

Gumiabroncs belső tömlői, tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, abroncs cserélhető futófelületei,
tömlővédőszalagjai

22.11.16

Futójavító szalag abroncs újrafutózásához

22.11.2

Újrafutózott, felújított gumiabroncs

22.11.20

Újrafutózott, felújított gumiabroncs

22.11.9

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

22.11.99

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

2
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22.19

Egyéb gumitermék gyártása

22.19.1

Regenerált gumi alapanyag formájában, vagy lemez, fólia és szalag alakban

22.19.10

Regenerált gumi alapanyag formájában, vagy lemez, fólia és szalag alakban

22.19.2

Vulkanizálatlan gumi és a belőle készült gyártmányok, vulkanizált gumiból (kivéve:
keménygumiból) készült fonal, zsineg, lemez, fólia, szalag, rúd és alakos test

22.19.20

Vulkanizálatlan gumi és a belőle készült gyártmányok, vulkanizált
keménygumiból) készült fonal, zsineg, lemez, fólia, szalag, rúd és alakos test

22.19.3

Cső és tömlő vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból)

22.19.30

Cső és tömlő vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból)

22.19.4

Szállítószalagok és szállító szíjak vulkanizált gumiból

22.19.40

Szállítószalagok és szállító szíjak vulkanizált gumiból

22.19.5

Gumírozott textíliák (kivéve: az abroncsszövet)

Gumírozott textíliák (kivéve: az abroncsszövet)

Nem tartozik ide:
- az abroncsszövet, lásd 13.96.15

1
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(kivéve:
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Nem tartozik ide:
- az abroncsszövet, lásd 13.96.15
22.19.50

gumiból

á
v

22.19.6

Vulkanizált gumiból készült cikkek és ruházati tartozékok (kivéve: keménygumiból)

22.19.60

Vulkanizált gumiból készült cikkek és ruházati tartozékok (kivéve: keménygumiból)

22.19.7

M.n.s. vulkanizált gumiból készült cikkek, keménygumi és belőle készült termékek

22.19.71

Egészségügyi és gyógyszeripari termékek (beleértve a cumit is) vulkanizált gumiból (kivéve:
keménygumiból)

6

1
0

Idetartozik még:
- a cumi

2

8
0

22.19.72

Padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált gumiból (kivéve: szivacsgumi)

22.19.73

M.n.s. egyéb termékek vulkanizált gumiból, keménygumi bármely formában és belőle készült
termékek; padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált üreges gumiból

Idetartozik még:
- a gumi cipőalkatrészek (pl. talp és sarok)
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gumicsizma és más gumi lábbeli, 15.20
22.19.9

Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

22.19.99

Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
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22.2

Műanyag termék gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a műanyag bőrönd gyártása, lásd 15.12.12
- a műanyag lábbeli gyártása, lásd 15.20
- a műanyag bútor gyártása, lásd 31.01, 31.02, 31.09
- az ágybetét gyártása borítóanyag nélküli porózus műanyagból, lásd 31.03
- a műanyag sportszer gyártása, lásd 32.30
- a műanyag játék gyártása, lásd 32.40
- a műanyag orvosi és fogászati eszköz gyártása, lásd 32.50
- a műanyag optikai elemek gyártása, lásd 32.50
- a műanyag sisak és egyéb személyi biztonsági felszerelés gyártása, lásd 32.99.11
22.21

Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

22.21.1

Műanyag szál, átmérője nagyobb mint, 1 mm, rúd, pálca és alakos test műanyagból

22.21.10

Műanyag szál, átmérője nagyobb, mint 1 mm, rúd, pálca és alakos test műanyagból

22.21.2

Műanyag csövek, tömlők és szerelvények

22.21.21

Műbél keményített fehérjéből vagy cellulózból, műanyagból készült rideg csövek és tömlők

22.21.29

Egyéb műanyag csövek, tömlők és szerelvények

22.21.3

Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és szalag más anyagokkal erősítés vagy hasonló
összeállítás nélkül

22.21.30

Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és szalag más anyagokkal erősítés vagy hasonló
összeállítás nélkül

22.21.4

Műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag

22.21.41

Porózus műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag

22.21.42

Nem porózus műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag

22.21.9

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

22.21.99

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

22.22

Műanyag csomagolóeszköz gyártása

22.22.1

Műanyag csomagolóeszközök

22.22.11

Zacskók és zsákok (kúp alakú is) polietilénből
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Idetartozik még:
- a kúp alakú zsák és zacskó
22.22.12

Zacskók és zsákok (kúp alakú is) egyéb műanyagokból (kivéve: a polietilén)

Idetartozik még:
- a kúp alakú zsák és zacskó
22.22.13

Dobozok, ládák, rekeszek és hasonló termékek műanyagból

22.22.14

Ballonok, palackok és hasonló termékek műanyagból

22.22.19

Egyéb műanyag csomagolóeszközök

22.22.9

Műanyag csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
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22.22.99

Műanyag csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

22.23

Műanyag építőanyag gyártása

22.23.1

Építőanyagok műanyagból; linóleum és kemény, nem műanyag felületű padlóburkolat

22.23.11

Padló, fal, mennyezetburkolat műanyagból, tekercsben vagy lapban

22.23.12

Fürdőkád, mosdókagyló, WCcsésze és tető, folyadékciszterna és hasonló szaniteráru
műanyagból

22.23.13

Műanyag tartály, tank, dézsa, és hasonló tároló, 300 liternél nagyobb űrtartalommal

22.23.14

Ajtó, ablak és keret, ajtóküszöb, redőny, napellenző és hasonló cikkek, részegységek
műanyagból

22.23.15

Linóleum és kemény, nem műanyag felületű, rugalmas padlóburkolat (például PVC, linóleum stb.)

22.23.19

M.n.s. építőanyagok műanyagból

22.23.2

Előre gyártott épület műanyagból

22.23.20

Előre gyártott épület műanyagból

t
a
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Idetartozik:
- az előre gyártott épületek alapvetően műanyagból, teljesen készen, vagy darabokban
- a nem teljesen kész épületek , összeállítva vagy sem, amelyek jellegében előre gyártott épületnek
tekinthetők.
Az épület rendeltetése lakás, munkahely, szállás, üzlet, raktár, garázs, üvegház vagy más célú.

1
0
-

á
v

22.23.9

Műanyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

22.23.99

Műanyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

22.29

Egyéb műanyag termék gyártása

22.29.1

Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt) műanyagból

22.29.10

6

1
0

Idetartozik még:
- a kesztyű

2
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0

Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt) műanyagból

Idetartozik még:
- a kesztyű
22.29.2

M.n.s. egyéb műanyag termékek

22.29.21

Öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia tekercsben és egyéb lapos formában műanyagból,
szélessége legfeljebb 20 cm

22.29.22

Egyéb öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia tekercsben és egyéb lapos formában
műanyagból

22.29.23

Asztali és konyhafelszerelések, egyéb háztartási és egészségügyi cikkek műanyagból

22.29.24

M.n.s. műanyag részegységek lámpákhoz, világítóeszközökhöz, világító névtáblák és hasonlók
műanyagból

22.29.25

Irodai és iskolai felszerelések műanyagból

22.29.26

Bútor, karosszéria és hasonlók szerelvényei, szobrocska, egyéb dísztárgy műanyagból
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22.29.29

Egyéb műanyag cikkek

Idetartozik még:
- a lábbeli műanyagból készült része (pl. talp és sarok)
22.29.9

Egyéb műanyag termékek gyártásával kapcsolatos szolgáltatások; egyéb műanyag termék
gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

22.29.91

Egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatások

Idetartozik még:
- a műanyag felületek vágása, menetvágása, bevonása és megmunkálása
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a műanyag alkatrész bevonása fémmel vákuumban
Nem tartozik ide:
- a fémfelületek bevonása műanyaggal, lásd 25.61.12
22.29.99

Egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23

Nemfém ásványi termék gyártása

23.1

Üveg, üvegtermék gyártása

23.11

Síküveggyártás

23.11.1

Síküveg

23.11.11

Öntött, hengerelt, húzott vagy fúvott üveg, táblában, egyéb megmunkálás nélkül

23.11.12

Úsztatott, csiszolt vagy fényezett felületű üvegtábla egyéb megmunkálás nélkül

23.11.9

Síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.11.99

Síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.12

Síküveg továbbfeldolgozása

23.12.1

Megmunkált és továbbfeldolgozott síküveg

23.12.11

Üveg táblában, hajlítva, szélezve, metszve, kifúrva, zománcozva vagy máshogy megmunkálva,
de keretezés és felszerelés nélkül

23.12.12

Biztonsági üveg

23.12.13

Üvegtükör, többrétegű szigetelő üveg

23.12.9

Továbbfeldolgozott síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.12.99

Továbbfeldolgozott síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.13

Öblösüveggyártás

23.13.1

Öblösüveg

23.13.11

Palack, konzervipari öblösüveg, fiola és egyéb tárolóeszköz üvegből (kivéve: az ampulla);
üvegdugó, fedő és egyéb záróelem üvegből
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Nem tartozik ide:
- az üvegampulla, lásd 23.19.23
23.13.12

Ivópohár (kivéve: üvegkerámia)

23.13.13

Üvegáru asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, belső díszítési és hasonló célra
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23.13.14

Üvegbetét vákuumpalackhoz vagy egyéb vákuumedényhez

23.13.9

Öblösüveggyártás befejező szolgáltatásai;
részműveletek végzése bérmunkában

23.13.91

Háztartásiüvegtermékgyártás befejező műveletei

az

öblösüveg

gyártásával

kapcsolatos

Idetartozik:
- az ivópohár és hasonló üvegáru maratása és bevonása gőzbevonásos eljárással
- az ivópohár és hasonló üvegáru gravírozása (pl. márkanévvel)
Nem tartozik ide:
- az üvegnyomás, lásd 18.12.16
23.13.92

Üveg csomagolóeszközök gyártásának befejező műveletei

Idetartozik:
- a szállítási és csomagolási célú üveg tárolóeszköz (palackok ételeknek és italoknak, gyógyszereknek vagy
tisztálkodási készítményeknek) maratása, bevonása gőzbevonásos eljárással és gravírozása (pl.
márkanévvel)
Nem tartozik ide:
- az üvegnyomás, lásd 18.12.16
- a műszaki üvegek mértékbeosztásának beállítása, lásd 23.19.91
- az üvegampullák gyártásának befejező szolgáltatása, lásd 23.19.91
- az üvegpalackok tisztítása, mosása, lásd 81.29.19
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23.13.99

Öblösüveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.14

Üvegszálgyártás

á
v

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az üvegrostból szőtt termékek gyártása, lásd 13.20.46
- az adatátvitelre vagy élőkép továbbításra alkalmas fényvezető kábel gyártása, lásd 27.31.1

1
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-

23.14.1

Üvegszálak

23.14.11

Pászma, előfonat, fonal, vágott szál üvegrostból

23.14.12

Szövedék (paplan), fátyol, párnázat, tömő és bélésanyag, nemez, nem szövött és egyéb termék
üvegrostból (kivéve: a szövött kelme)
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Nem tartozik ide:
- a szövött kelme, lásd 13.20
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23.14.9

Üvegszál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.14.99

Üvegszál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.19

Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

Idetartozik még:
- a műszaki üvegtermék
23.19.1

Egyéb félkész üvegtermék

23.19.11

Megmunkálatlan üvegtömb, golyó (a mikroméretű kivételével), rúd, cső

Nem tartozik ide:
- a mikroméretű üveggolyó, lásd 23.19.26
23.19.12

Kockakő, tégla, cserép és egyéb termék sajtolt vagy öntött üvegből; ólomkeretes ablaküveg és
hasonló termékek; sokcellás és habüveg tömb, lap vagy hasonló formában

23.19.2

Műszaki és egyéb üveg

23.19.21

Nyitott üvegbúra és alkatrészei villanylámpához, katódsugárcsőhöz és hasonlókhoz
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23.19.22

Óraüveg vagy szemüveglencse optikailag nem megmunkálva; üvegtermékhez tartozó üreges
golyó és elemei

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az optikailag megmunkált kontaktlencse, szemüveglencse, üvegből, lásd 32.50.41
23.19.23

Laboratóriumi, higiéniai és gyógyszerészeti üvegáruk, üvegampullák

23.19.24

Lámpák, világítási szerelvények, világító feliratok, névtáblák és hasonlók üvegrészei

23.19.25

Elektromos szigetelők üvegből

23.19.26

M.n.s. üvegtermék

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a mikroméretű üveggolyó
23.19.9

Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásának befejező szolgáltatása; műszaki,
üvegtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

egyéb

Idetartozik még:
- a műszaki üvegtermék gyártásának befejező szolgáltatása
- a műszaki üvegtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.19.91
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Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásának befejező szolgáltatása

Idetartozik:
- a műszaki üvegtermék befejező szolgáltatása, pl. laboratóriumi üvegtermékek mértékbeosztásának
beállítása
- az egyéb üvegtermék befejező szolgáltatása, pl. higiéniai és gyógyszerészeti cikkek
Nem tartozik ide:
- az üvegpalackok tisztítása, mosása, lásd 81.29.19
23.19.99
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Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

Idetartozik még:
- a műszaki üvegtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
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23.2

Tűzálló termék gyártása

23.20

Tűzálló termék gyártása

23.20.1

Tűzálló kerámiatermékek

23.20.11

Tégla, tömb, cserép és egyéb kerámiatermékek szilikáttartalmú fosszilis anyagból vagy földből

23.20.12

Tűzálló tégla, tömb, cserép és tűzálló kerámiából készült hasonló építőanyagok (kivéve: a
szilikáttartalmú fosszilis anyagból készült termékek)

23.20.13

Tűzálló cement, habarcs, beton és hasonló, m.n.s.

23.20.14

Nem kiégetett tűzálló termékek és egyéb tűzálló kerámiatermékek

23.20.9

Tűzálló termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.20.99

Tűzálló termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.3

Kerámia, agyag építőanyag gyártása

23.31

Kerámiacsempe, lap gyártása

23.31.1

Kerámiacsempék és lapok

23.31.10

Kerámiacsempék és lapok

23.31.9

Kerámiacsempe és lap gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

1
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2
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23.31.99

Kerámiacsempe és lap gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.32

Égetett agyag építőanyag gyártása

23.32.1

Égetett agyagtéglák, cserepek és építőanyagok

23.32.11

Nem tűzálló kerámia építési tégla, födémblokk, teherhordó vagy térelválasztó elem és hasonló

23.32.12

Tetőfedő cserép, kéményfej, kéménytégla, kémény bélésfal, építési célú díszítőelem és egyéb
kerámia építőanyag

23.32.13

Kerámiacső, vezeték, csatorna és csőszerelvény

23.32.9

Égetett agyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.32.99

Égetett agyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.4

Porcelán, kerámiatermék gyártása

23.41

Háztartási kerámia gyártása

23.41.1

Háztartási finomkerámia termékek és dísztárgyak

23.41.11

Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és piperecikkek porcelánból

23.41.12

Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és piperecikkek (kivéve: a porcelántermékek)

23.41.13

Kerámiaszobrok és egyéb kerámia dísztárgyak

23.41.9

Háztartási kerámiatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.41.99

Háztartási kerámiatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.42

Egészségügyi kerámia gyártása

23.42.1

Egészségügyi kerámia

23.42.10

Egészségügyi kerámia

23.42.9

Egészségügyi kerámia gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.42.99

Egészségügyi kerámia gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.43

Kerámia szigetelő gyártása

23.43.1

Kerámiából készült elektromos szigetelők; kerámiából készült szigetelőszerelvények
elektromos gépekhez, készülékekhez és felszerelésekhez

23.43.10

Kerámiából készült elektromos szigetelők; kerámiából készült szigetelőszerelvények elektromos
gépekhez, készülékekhez és felszerelésekhez

23.43.9

Kerámiából készült elektromos szigetelők és
kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.43.99

Kerámiából készült elektromos szigetelők és szigetelőszerelvények gyártásával kapcsolatos
részműveletek végzése bérmunkában

23.44

Műszaki kerámia gyártása

23.44.1

Egyéb műszaki kerámiatermék

23.44.11

Porcelántermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb műszaki célra
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23.44.12

Kerámiatermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb műszaki célra (kivéve: a porcelántermékek)

Idetartozik még:
- az állandó kerámia vagy ferrit mágnesek
23.44.9

Műszaki kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.44.99

Műszaki kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.49

Egyéb kerámiatermék gyártása

23.49.1

Egyéb kerámiatermékek

23.49.11

Kerámiatermékek mezőgazdasági, szállítási és csomagolási célra

23.49.12

M.n.s. egyéb kerámiából készült termékek (kivéve: az építőanyagok)

23.49.9

Egyéb kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.49.99

Egyéb kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.5

Cement, mész, gipszgyártás

23.51

Cementgyártás

23.51.1

Cement

23.51.11

Cementklinker

23.51.12

Portland, alumínium tartalmú, kohósalakos és hasonló, vízzel kötő cementek

23.51.9

Cement gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.51.99

Cement gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.52

Mész, gipszgyártás

23.52.1

Gyorsan kötő mész, oltott mész, víz alatt kötő mész

23.52.10

Gyorsan kötő mész, oltott mész, víz alatt kötő mész

23.52.2

Gipsz

23.52.20

Gipsz

23.52.3

Kalcinált vagy agglomerált dolomit

23.52.30

Kalcinált vagy agglomerált dolomit

23.52.9

Mész és gipsz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.52.99

Mész és gipsz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.6

Beton, gipsz, cementtermék gyártása

23.61

Építési betontermék gyártása

23.61.1

Építési betontermékek

23.61.11

Cement, beton, és műkőcserép, csempe, tégla és hasonló termékek
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23.61.12

Előre gyártott cement, beton és műkő szerkezeti elemek építmények építéséhez

23.61.2

Előre gyártott betonépületek

23.61.20

Előre gyártott betonépületek

Idetartozik:
- az előre gyártott épületek alapvetően betonból, vagy teljesen készen, vagy darabokban
- a nem teljesen kész épületek, összeállítva vagy sem, amely jellegében előre gyártott épületnek tekinthető
Az épület rendeltetése lakás, munkahely, szállás, üzlet, raktár, garázs, üvegház vagy más célú.
23.61.9

Építési betontermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.61.99

Építési betontermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.62

Építési gipsztermék gyártása

23.62.1

Építési gipsztermékek

23.62.10

Építési gipsztermékek

23.62.9

Építési gipsztermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.62.99

Építési gipsztermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.63

Előre kevert beton gyártása

23.63.1

Előre kevert beton

23.63.10

Előre kevert beton

23.63.9

Előre kevert beton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.63.99

Előre kevert beton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.64

Habarcsgyártás

23.64.1

Habarcs

23.64.10

Habarcs

23.64.9

Habarcs gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.64.99

Habarcs gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.65

Szálerősítésű cement gyártása

23.65.1

Szálerősítésű cementtermékek

23.65.11

Ásványi kötőanyaggal kevert növényi rost, szalma, fahulladéktáblák, tömbök és hasonló
termékek

23.65.12

Azbesztcement, cellulózszálerősítésű és hasonló cementtermékek

23.65.9

Szálerősítésű
bérmunkában

23.65.99

Szálerősítésű cementtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.69

Egyéb beton, gipsz és cementtermék gyártása

23.69.1

Egyéb beton, gipsz és cementtermékek
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23.69.11

M.n.s. egyéb gipsz, vagy gipszalapú termékek

23.69.19

M.n.s. egyéb cement, beton és műkő termékek

23.69.9

Egyéb beton, gipsz és cementtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

23.69.99

Egyéb beton, gipsz és cementtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

23.7

Kőmegmunkálás

23.70

Kőmegmunkálás

23.70.1

Méretre vágott, megformázott és megmunkált kő

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az emlékművek kőből, kivéve a művész eredeti alkotásait
23.70.11

Megmunkált márvány, travertino (forrásvízi mészkő), alabástrom és ezekből készült termékek
(kivéve: a kövezőkockák, szegélykövek, járdakövek, csempék, kockák és hasonló termékek);
mesterségesen színezett szemcse és por márványból, travertinóból, alabástromból

t
a

z
o
lt

Nem tartozik ide:
- a kövezőkocka, szegélykő, járdakő, csempe, kocka és hasonló termék, lásd 23.70.12
23.70.12

Egyéb, megmunkált díszítési vagy építési kő és a belőlük készült termékek; egyéb,
mesterségesen színezett természetes kőszemcse és por, agglomerált palakőből készült
termékek
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a kövezőkocka, szegélykő, járdakő, csempe, kocka és hasonló termék
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23.70.9

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

23.70.99

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

23.9

Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

23.91

Csiszolótermék gyártása

23.91.1

Csiszolótermékek

23.91.11

Malomkövek, köszörűkövek, csiszolókorongok és hasonlók, váz nélkül, természetes kőből vagy
agglomerált természetes vagy mesterséges csiszolótermékből vagy kerámiából készült csiszolókő
és annak részei

23.91.12

Textil, papír vagy kartonpapír hordozóra felvitt csiszolópor és szemcse

23.91.9

Csiszolótermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.91.99

Csiszolótermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

23.99

M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása

23.99.1

M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a grafitelektróda gyártása, lásd 27.90
- szén- és grafittömítés gyártása, lásd 28.29.23
23.99.11

Megmunkált azbesztrost; azbeszt vagy magnéziumkarbonát tartalmú keverékek; ezen
keverékekből vagy azbesztből készült termékeik, súrlódó anyagok fékekhez, tengelykapcsolókhoz
és hasonlókhoz, felszereletlen állapotban
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23.99.12

Aszfaltból és hasonló anyagokból készült termékek

23.99.13

Természetes és mesterséges kőből, bitumenből, természetes aszfaltból vagy hasonló anyagokból
mint kötőanyagból készült bitumenes keverékek

23.99.14

Mesterséges grafit, kolloid vagy félkolloid grafit, grafit vagy egyéb szénalapú félkész termékek

23.99.15

Mesterséges korund

23.99.19

M.n.s. nemfém ásványi termékek

Idetartozik még:
- a kalcinált kaolin
- a szárított és őrölt agyag
23.99.9

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

23.99.99

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

24

Fémalapanyag gyártása

24.1

Vas, acél, vasötvözetalapanyag gyártása

24.10

Vas, acél, vasötvözetalapanyag gyártása

24.10.1

Vas, acél, vasötvözetalapanyag

24.10.11

Nyersvas és tükörnyersvas tuskó, öntecs vagy más elsődleges formában

24.10.12

Ferroötvözet

24.10.13

Vasércből direkt redukcióval nyert vastartalmú termékek, más vasszivacs termékek tömb,
szemcse és hasonló formában; vastömb, vasszemcse legalább a tömeg 99,94 %át elérő
vastartalommal

24.10.14

Szemcse és por nyersvasból, tükörnyersvasból vagy acélból

24.10.2

Nyersacél

24.10.21

Öntecs (tuskó, ingot), más előtermék és félkész termék, ötvözetlen acélból

24.10.22

Öntecs (tuskó, ingot), más előtermék és félkész termék, rozsdamentes acélból

24.10.23

Öntecs (tuskó, ingot), más előtermék és félkész termék, nem rozsdamentes ötvözött acélból

24.10.3

Melegen hengerelt lapos félkész acéltermék

24.10.31

Melegen hengerelt lapos félkész termék ötvözetlen acélból, szélessége legalább 600 mm

24.10.32

Melegen hengerelt lapos félkész termék ötvözetlen acélból, szélessége kisebb, mint 600 mm

24.10.33

Melegen hengerelt lapos félkész termék rozsdamentes acélból, szélessége legalább 600 mm

24.10.34

Melegen hengerelt lapos félkész termék rozsdamentes acélból, szélessége kisebb, mint 600 mm

24.10.35

Melegen hengerelt lapos félkész termék nem rozsdamentes ötvözött acélból, szélessége legalább
600 mm

24.10.36

Melegen hengerelt lapos félkész termék nem rozsdamentes ötvözött acélból, szélessége kisebb,
mint 600 mm (kivéve a szilíciumötvözésű elektrotechnikai termékeket)
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Nem tartozik ide:
- az elektrotechnikai termék szilíciumötvözésű acélból, lásd 24.10.53
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24.10.4

Hidegen hengerelt lapos félkész acéltermék, szélessége legalább 600 mm

24.10.41

Hidegen hengerelt lapos félkész termék ötvözetlen acélból, szélessége legalább 600 mm

24.10.42

Hidegen hengerelt lapos félkész termék rozsdamentes acélból, szélessége legalább 600 mm

24.10.43

Hidegen hengerelt lapos félkész termék nem rozsdamentes ötvözött acélból, szélessége legalább
600 mm

24.10.5

Bevont, plattírozott lapos hengerelt termék acélból; gyorsacél, szilíciumötvözésű
elektrotechnikai termék

24.10.51

Bevont lapos hengerelt ötvözetlen acéltermék (plattírozva vagy bevonattal), szélessége legalább
600 mm

24.10.52

Bevont lapos hengerelt nem rozsdamentes ötvözött acéltermék (plattírozva vagy bevonattal),
szélessége legalább 600 mm

24.10.53

Lapos hengerelt elektrotechnikai termék szilíciumötvözésű acélból, szélessége legalább 600 mm

24.10.54

Lapos hengerelt elektrotechnikai termék szilíciumötvözésű acélból, szélessége kisebb, mint 600
mm

24.10.55

Lapos hengerelt termék gyorsacélból, szélessége kisebb, mint 600 mm

24.10.6

Melegen alakított rúd, huzal acélból

24.10.61

Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal tekercsben ötvözetlen acélból

24.10.62

Melegen hengerelt, kovácsolt, melegen húzott, extrudált egyéb rúd, profil acélból, további
megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is

Idetartozik még:
- az acélrúd, a hengerlést követő csavarással

t
a

z
o
lt

1
0
-

á
v

8
0

24.10.63

Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal tekercsben rozsdamentes acélból

24.10.64

Melegen hengerelt, melegen kovácsolt, húzott, extrudált egyéb rúd, profil rozsdamentes acélból,
további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is
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Idetartozik még:
- az acélrúd, a hengerlést követő csavarással

2

24.10.65

Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal tekercsben nem rozsdamentes ötvözött acélból

24.10.66

Melegen hengerelt, melegen kovácsolt, húzott, extrudált egyéb rúd, profil nem rozsdamentes
ötvözött acélból, további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is

Idetartozik még:
- az acélrúd, a hengerlést követő csavarással
24.10.67

Üreges fúrórúdvas és fúrórúdacél

24.10.7

Melegen alakított nyitott acélszelvény, acél szádlemez, vasúti, villamosvasúti pálya
építésének acéltermékei

24.10.71

Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény ötvözetlen acélból, további megmunkálás
nélkül

24.10.72

Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény rozsdamentes acélból, további megmunkálás
nélkül

24.10.73

Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból, további
megmunkálás nélkül

24.10.74

Melegen alakított acél szádlemez (szádpalló), hegesztett nyitott szelvény
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24.10.75

Vasúti, villamosvasúti pálya építésének acéltermékei

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szerelt vasúti sínszerkezet, lásd 25.99.29
24.10.9

Vas, acél alapanyag és vasötvözet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

24.10.99

Vas, acél alapanyag és vasötvözet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.2

Acélcsőgyártás

24.20

Acélcsőgyártás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a varratmentes acélcső gyártása centrifugális öntéssel, lásd 24.52.20
24.20.1

Acélcső, acél üreges szelvény, varratmentes

24.20.11

Olaj, gázvezeték varratmentes acélcsöve

24.20.12

Olaj, gázkitermelés fúrásának varratmentes acél fúró, vezeték és béléscsöve

24.20.13

Egyéb kör keresztmetszetű acélcső

24.20.14

Nem kör keresztmetszetű acélcső, üreges acélszelvény

24.20.2

Hegesztett acélcső, acél üreges szelvény, kör keresztmetszetű, külső átmérője több mint
406,4 mm

24.20.21

Hegesztett acélcső olaj, gázvezetékhez, külső átmérője több mint 406,4 mm

24.20.22

Olaj, gázkitermelés fúrásának hegesztett acél fúró, vezeték és béléscsöve külső átmérője több
mint 406,4 mm

24.20.23

Egyéb hegesztett acélcső, kör keresztmetszetű, külső átmérője több mint 406,4 mm

24.20.24

Spirálhegesztésű, szegecselt vagy hasonló módon összezárt kör keresztmetszetű egyéb acélcső,
külső átmérője több mint 406,4 mm

24.20.3

Hegesztett acélcső, acél üreges szelvény, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb
406,4 mm

24.20.31

Hegesztett acélcső olaj, gázvezetékhez, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4
mm

24.20.32

Olaj, gázkitermelés fúrásának hegesztett acél fúró, vezeték és béléscsöve, külső átmérője
legfeljebb 406,4 mm

24.20.33

Egyéb hegesztett acélcső, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

24.20.34

Hegesztett acélcső, nem kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm

24.20.35

Spirálhegesztésű, szegecselt vagy másként összezárt egyéb acélcső, külső átmérője legfeljebb
406,4 mm

24.20.4

Csőszerelvény acélból, az öntött nélkül

24.20.40

Csőszerelvény acélból, az öntött nélkül

24.20.9

Cső, üreges szelvény, csőszerelvény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

24.20.99

Cső, üreges szelvény, csőszerelvény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

2

z
o
lt

á
v

8
0

6

1
0

1
0
-

t
a

97

FELDOLGOZÓIPAR

24.3

Egyéb kohászati termék gyártása acélból

24.31

Hidegen húzott acélrúd gyártása

24.31.1

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény ötvözetlen acélból

24.31.10

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény ötvözetlen acélból

24.31.2

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból

24.31.20

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból

24.31.3

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény rozsdamentes acélból

24.31.30

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény rozsdamentes acélból

24.31.9

Hidegen húzott rúd gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.31.99

Hidegen húzott rúd gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.32

Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

24.32.1

Hidegen hengerelt lapos acéltermék bevonat nélkül, kisebb mint 600 mm szélességű

24.32.10

Hidegen hengerelt lapos acéltermék bevonat nélkül, kisebb mint 600 mm szélességű

24.32.2

Hidegen hengerelt lapos acéltermék, plattírozva vagy bevonva, kisebb mint 600 mm
szélességű

24.32.20

Hidegen hengerelt lapos acéltermék, plattírozva vagy bevonva, kisebb mint 600 mm szélességű

24.32.9

Hidegen hengerelt keskeny szalag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

24.32.99

Hidegen hengerelt keskeny szalag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.33

Hidegen hajlított acélidom gyártása

24.33.1

Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény acélból

24.33.11

Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény ötvözetlen acélból

24.33.12

Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény rozsdamentes acélból

24.33.2

Profilozott (bordázott) lemez ötvözetlen acélból

24.33.20

Profilozott (bordázott) lemez ötvözetlen acélból

24.33.3

Többrétegű bevont acéllemez

24.33.30

Többrétegű bevont acéllemez

24.33.9

Hidegen alakított, hajlított acéltermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

24.33.99

Hidegen alakított, hajlított acéltermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

24.34

Hidegen húzott acélhuzal gyártása
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24.34.1

Hidegen húzott huzal

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a huzalból készült termékek gyártása, lásd 25.93.1
24.34.11

Hidegen húzott huzal ötvözetlen acélból

24.34.12

Hidegen húzott huzal rozsdamentes acélból

24.34.13

Hidegen húzott huzal nem rozsdamentes ötvözött acélból

24.34.9

Hidegen húzott huzal gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.34.99

Hidegen húzott huzal gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.4

Nemvasfémalapanyag gyártása

24.41

Nemesfémgyártás

t
a

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a nemesfém ékszer gyártása, lásd 32.12
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24.41.1

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott ezüst, ezüstpor

24.41.10

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott ezüst, ezüstpor

24.41.2

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott arany, aranypor

24.41.20

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott arany, aranypor

24.41.3

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott platina, platinapor

24.41.30

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott platina, platinapor

24.41.4

Arannyal bevont nem nemesfém vagy ezüst legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)

24.41.40

Arannyal bevont nem nemesfém vagy ezüst legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)

24.41.5

Ezüsttel bevont nem nemesfém; platinával bevont nem nemesfém, ezüst vagy arany
legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)

24.41.50

Ezüsttel bevont nem nemesfém; platinával bevont nem nemesfém, ezüst vagy arany legfeljebb
félig feldolgozva (félkész termék)

24.41.9

Nemesfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.41.99

Nemesfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.42

Alumíniumgyártás

24.42.1

Megmunkálatlan alumínium; alumíniumoxid

24.42.11

Megmunkálatlan alumínium

24.42.12

Alumíniumoxid (a mesterséges korund kivételével)
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Nem tartozik ide:
- a mesterséges korund, lásd 23.99.15
24.42.2

Félkész termék alumíniumból, ötvözött alumíniumból

24.42.21

Alumíniumpor, pehely

24.42.22

Alumíniumrúd, hengerhuzal, szelvény
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24.42.23

Alumíniumhuzal

24.42.24

Alumíniumlemez, és szalag, több mint 0,2 mm vastagságú

24.42.25

Alumíniumfólia, legfeljebb 0,2 mm vastagságú

24.42.26

Alumíniumcső, szerelvényeik

24.42.9

Alumínium gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.42.99

Alumínium gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.43

Ólom, cink, ón gyártása

24.43.1

Megmunkálatlan ólom, cink, ón

24.43.11

Megmunkálatlan ólom

24.43.12

Megmunkálatlan cink

24.43.13

Megmunkálatlan ón

24.43.2

Félkész termék ólomból, cinkből, ónból és ötvözeteikből

24.43.21

Lemez, szalag, fólia, por és pehely ólomból

24.43.22

Cinkpor, cinkpehely

24.43.23

Rúd, szelvény, huzal, lemez, szalag és fólia cinkből

24.43.24

Rúd, szelvény, huzal ónból

24.43.9

Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.43.99

Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.44

Rézgyártás

24.44.1

Megmunkálatlan réz, rezeskő, cementréz

24.44.11

Rezeskő, cementréz

24.44.12

Finomítatlan réz, rézanód elektrolízises finomításhoz

24.44.13

Finomított réz és rézötvözet, megmunkálás nélkül, réz mesterötvözet

24.44.2

Félkész termék rézből és rézötvözetekből

24.44.21

Rézpor, rézpehely

24.44.22

Rúd, hengerhuzal, szelvény rézből

24.44.23

Rézhuzal

24.44.24

Lemez, szalag rézből, több mint 0,15 mm vastagságú

24.44.25

Rézfólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú

24.44.26

Rézcső, szerelvényeik

24.44.9

Réz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
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24.44.99

Réz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.45

Egyéb nem vas fém gyártása

24.45.1

Megmunkálatlan nikkel, nikkelkohászat közbeeső termékei

24.45.11

Megmunkálatlan nikkel

24.45.12

Nikkelszulfidfém keverék, zsugorított nikkeloxid és a nikkelkohászat más közbeeső terméke

24.45.2

Félkész termék nikkelből vagy nikkelötvözetből

24.45.21

Nikkelpor, nikkelpehely

24.45.22

Nikkelrúd, hengerhuzal, szelvény, huzal

24.45.23

Nikkellemez, szalag, fólia

24.45.24

Nikkelcső és szerelvényeik

24.45.3

Egyéb nemvasfém, cermet és ezekből készült termék; fémet vagy fémkeveréket tartalmazó
hamu és maradvány

24.45.30

Egyéb nemvasfém, cermet és ezekből készült termék; fémet vagy fémkeveréket tartalmazó hamu
és maradvány

24.45.9

Egyéb nemvasfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.45.99

Egyéb nemvasfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.46

Nukleáris fűtőanyag gyártása

24.46.1

Természetes urán és vegyületei, ötvözetei, diszperziói (a cermettel együtt), természetes
uránt és vegyületét tartalmazó kerámiatermék, keverék
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Idetartozik még:
- a cermet
24.46.10

t
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Természetes urán és vegyületei, ötvözetei, diszperziói (a cermettel együtt), természetes uránt és
vegyületét tartalmazó kerámiatermék, keverék

Idetartozik még:
- a cermet

2

24.46.9

Feldolgozott nukleáris
bérmunkában

fűtőanyag

gyártásával

kapcsolatos

részműveletek

végzése

24.46.99

Feldolgozott nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.5

Fémöntés

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:- a központi fűtéshez kazánok és radiátorok gyártása, lásd 25.21.1- az
öntött háztartási fémeszközök gyártása, lásd 25.99.1
24.51

Vasöntés

24.51.1

Vasöntvényelőállítás

24.51.11

Temperöntvényelőállítás

24.51.12

Gömbgrafitos vasöntvény előállítása

24.51.13

Lemezgrafitos (szürke) vasöntvény előállítása

24.51.2

Öntöttvas cső, üreges profil
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24.51.20

Öntöttvas cső, üreges profil

24.51.3

Öntöttvas csőszerelvény

24.51.30

Öntöttvas csőszerelvény

24.51.9

Vasöntéssel kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.51.99

Vasöntéssel kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

24.52

Acélöntés

24.52.1

Acélöntés

24.52.10

Acélöntés

24.52.2

Centrifugálisan öntött acélcső

24.52.20

Centrifugálisan öntött acélcső

24.52.3

Öntöttacél csőszerelvény

24.52.30

Öntöttacél csőszerelvény

24.53

Könnyűfémöntés

24.53.1

Könnyűfémöntés

24.53.10

Könnyűfémöntés

24.54

Egyéb nemvasfém öntése

24.54.1

Egyéb nemvasfémek öntése

24.54.10

Egyéb nemvasfémek öntése

25

Fémfeldolgozási termék gyártása (kivéve a gép és berendezés gyártása)
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Nem tartozik ide:
- a gép, gépi berendezés gyártása, lásd 28
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gépek szakosodott javító, karbantartó tevékenysége, lásd 33.1

2

25.1

Fémszerkezet, épületelem gyártása

25.11

Fémszerkezet gyártása

25.11.1

Előre gyártott épület fémből

25.11.10

Előre gyártott épület fémből

Idetartozik:
- az előre gyártott épületek alapvetően fémből, vagy teljesen készen, vagy darabokban
- a nem teljesen kész épületek, összeállítva vagy sem, amely jellegében előre gyártott épületnek tekinthető
Az épület rendeltetése lakás, munkahely, szállás, üzlet, raktár, garázs, üvegház vagy más célú.
25.11.2

Fémszerkezet és alkatrésze

25.11.21

Híd és hídrész vasból vagy acélból

25.11.22

Torony és rácsszerkezetű oszlop vasból vagy acélból

102

FELDOLGOZÓIPAR

25.11.23

Egyéb szerkezet, szerkezetrész (állvány, konzol, oszlop, hasonló alátámasztó szerkezet) vasból,
acélból, alumíniumból

25.11.9

Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.11.99

Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.12

Fém épületelem gyártása

25.12.1

Ajtó, ablak és kerete, ajtóküszöb fémből

25.12.10

Ajtó, ablak és kerete, ajtóküszöb fémből

25.12.9

Fém épületelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.12.99

Fém épületelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.2

Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

25.21

Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

25.21.1

Központi fűtéshez radiátor és kazán

25.21.11

Radiátor központi fűtéshez és részei vasból, acélból (kivéve: a villamos fűtés radiátora)

25.21.12

Kazán központi fűtéshez, meleg víz, kis nyomású gőz termeléséhez

25.21.13

Alkatrész központi fűtés kazánjához

25.21.9

Központi fűtés radiátora, kazánja gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

25.21.99

Központi fűtés radiátora, kazánja gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.29

Fémtartály gyártása
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a normál körülmények között áruk szállítására, csomagolására felhasznált (300 liternél nem nagyobb)
fémhordó, -dob, -kanna, -vödör, -doboz stb. gyártása, lásd 25.91, 25.92
- szállítótartály gyártása, lásd 29.20.21

1
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25.29.1

Egyéb tartály, tárolómedence fémből

25.29.11

Tartály (kivéve: a folyékony és sűrített gáz fémtartály), kád, hasonló tároló edény vasból, acélból,
több mint 300 l űrtartalommal, a mechanikai vagy termikus berendezésbe épített nélkül

25.29.12

Folyékony és sűrített gáz fémtartálya

25.29.9

Fémtartály gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.29.99

Fémtartály gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.3

Gőzkazán gyártása (kivéve a központi fűtési, melegvíz kazán gyártása)

Nem tartozik ide:
- a központi fűtési kazán, lásd 25.21.1
25.30

Gőzkazán gyártása (kivéve a központi fűtési, melegvíz kazán gyártása)

Nem tartozik ide:
- a központi fűtési kazán, lásd 25.21.1
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a meleg víz kazán, radiátor gyártása, lásd 25.21
- a kazánt, turbinát tartalmazó komplett berendezés gyártása, lásd 28.11
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25.30.1

Gőzkazán és alkatrésze

25.30.11

Kazán vízgőz, más gőz vagy forró víz előállítására

25.30.12

Segédberendezések kazánokhoz, kondenzátor gőzerőgépekhez vagy más gőzenergia egységhez

25.30.13

Gőzkazán alkatrésze

25.30.2

Atomreaktor és alkatrésze

25.30.21

Atomreaktor (kivéve: az izotópelválasztó)

25.30.22

Atomreaktor alkatrésze (kivéve: az izotópelválasztó alkatrészei)

25.30.9

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

Nem tartozik ide:
- a központi fűtési radiátor és kazán gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában, lásd
25.21.99
25.30.99

t
a

Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíztermelő kazán) gyártásával kapcsolatos
részműveletek végzése bérmunkában
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Nem tartozik ide:
- a központi fűtési radiátor és kazán gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában, lásd
25.21.99
25.4

Fegyver, lőszergyártás

25.40

Fegyver, lőszergyártás
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:- az ütésre robbanó gyutacs, detonátor, jelzőrakéta gyártása, lásd
20.51- vadászkés, kard, bajonett gyártása, lásd 25.71.15- a tank és egyéb harcjármű gyártása, lásd 30.40

8
0

25.40.1

Fegyver, lőszer és alkatrésze

25.40.11

Hadifegyver (kivéve: a revolver, pisztoly és hasonló fegyver)

25.40.12

Revolver, pisztoly, nem katonai lőfegyver és hasonló eszköz

25.40.13

Bomba, rakéta, hasonló hadifegyver, töltény, más lőszer, kilövő eszköz és alkatrészeik

25.40.14

Katonai fegyver, más lőfegyver alkatrésze

25.40.9

Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.40.99

Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.5

Fémalakítás, porkohászat

25.50

Fémalakítás, porkohászat

25.50.1

Fémkovácsolás, sajtolás, húzás, kivágás, hengerelés

6
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a ló patkolás, lásd 01.62
25.50.11

Fémkovácsolás

Idetartozik még:
- a hideg húzás
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25.50.12

Fémsajtolás

Idetartozik:
- a húzott nemvas fém sajtolása
25.50.13

Egyéb fémalakítás

25.50.2

Porkohászat

25.50.20

Porkohászat

Idetartozik:
- a fémport közvetlen hőhatással (szinterezéssel) vagy nyomással alakító fémfeldolgozás
- a kemény fémkarbid alkatrészek köszörülése, forgácsolása
25.6

Fém felületkezelése, megmunkálása

25.61

Fémfelületkezelés

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a nyomás fémre, lásd 18.12
- a műanyagok bevonása fémmel, lásd 22.29
- a fémek bevonása nemes fémmel hengerléssel, lásd 24.41, 24.42, 24.43, 24.44
25.61.1

Fémek bevonása

25.61.11

Fém bevonása fémmel
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Idetartozik:
- a fémbevonat-készítés, olvadt fémbe merítéssel
- a fémbevonat-készítés, hevített fém szórásával
- a fémbevonat-készítés cinkkel, elektrolízissel és vegyi kezeléssel
- a bevonatkészítés egyéb fémmel (nikkel, réz, króm stb.), elektrolízissel és vegyi kezeléssel
25.61.12

Fém bevonása nemfémmel
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0
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Idetartozik:
- a fém bevonása műanyaggal
- az egyéb bevonás (foszfátozással, zománcozással stb.)

6

1
0

25.61.2

Egyéb fémkezelő szolgáltatás

25.61.21

Fém hőkezelése (kivéve: a bevonás fémmel)

25.61.22

Egyéb fémfelületetkezelés

2

Idetartozik:
- a festés, lakkozás
- az anódos felületkezelés
- a felületi réteg felgőzölése
- egyéb fémfelület-kezelés
Nem tartozik ide:
- a műanyag alkatrész bevonása fémmel vákuumban, lásd 22.29.91
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a helyben megvárható gravírozás, lásd 95.29.19
25.62

Fémmegmunkálás

25.62.1

Fémalkatrész esztergálása

25.62.10

Fémalkatrész esztergálása

Idetartozik:
- az esztergált fém alkatrész gyártása
25.62.2

Egyéb fém megmunkálása
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25.62.20

Egyéb fém megmunkálása

Idetartozik:
- az általános gépi megmunkálás pl. fúrás, hengerlés, szikraforgácsolás, gyalulás, tükrősítés (leppelés),
üregelés, egyengetés, fűrészelés, köszörülés, élezés, hegesztés, ragasztásos kötés stb.
- a fém munkadarab lézersugaras vágása
- a fém munkadarab köszörülése, élezése (polírozással együtt)
- a kovácsoló munka, kivéve, ha része a gyártási folyamatnak
- a fém művészi jellegű alakítása,kivéve, ha része a gyártási folyamatnak
- az acél hajlítása, erősítése
- a fém munkadarab lézersugaras feliratozása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a helyben megvárható gravírozás, lásd 95.29.19
25.7

Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

25.71

Evőeszköz gyártása

25.71.1

Evőeszköz

25.71.11

Kés (kivéve: a gépkés), olló, ezek pengéje

25.71.12

Borotva, borotvapenge (beleértve a borotvapenge nyersdarabot szalagban)

t
a

Idetartozik még:
- a borotvapenge nyersdarab szalagban
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25.71.13

Más késműves áru; manikűr, pedikűrkészlet és felszerelés

25.71.14

Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy
asztali eszköz

25.71.15

Kard, vadászkés, szurony (bajonett), lándzsa és hasonló szálfegyver, és ezek részei

25.71.9

Evőeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.71.99

Evőeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.72

Lakat, zárgyártás
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kulcsmásolás, lásd 95.29

2

25.72.1

Zár és vasalat

25.72.11

Lakat és zár járműhöz, bútorhoz nem nemesfémből

25.72.12

Egyéb zár nem nemesfémből

25.72.13

Kézitáskazár, keret, a zárral együtt; alkatrészeik

25.72.14

Sarokvas, fémveret, szerelvény és hasonló cikk járműhöz, ajtóhoz, ablakhoz, bútorhoz és
hasonlóhoz nem nemesfémből

25.72.9

Lakat, zár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.72.99

Lakat, zár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.73

Szerszámgyártás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gépi meghajtású hordozható kéziszerszámok gyártása, lásd 28.24
- a kohászati formaszekrény és öntőszerszám gyártása, lásd 28.91.11
25.73.1

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti kéziszerszám
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25.73.10

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti kéziszerszám

25.73.2

Kézi fűrész, fűrészlap minden fajtája

25.73.20

Kézi fűrész, fűrészlap minden fajtája

25.73.3

Egyéb kéziszerszám

25.73.30

Egyéb kéziszerszám

25.73.4

Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez

25.73.40

Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez

25.73.5

Öntőforma, formaszekrény fémöntéshez; öntőforma alaplapja; öntőminta

25.73.50

Öntőforma, formaszekrény fémöntéshez; öntőforma alaplapja; öntőminta

25.73.6

Egyéb szerszám

25.73.60

Egyéb szerszám

25.73.9

Szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.73.99

Szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.9

Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

25.91

Acél tárolóeszköz gyártása

25.91.1

Dob és hasonló tárolóedény acélból

25.91.11

Tartály, hordó, dob, doboz és hasonló edény bármilyen anyag (kivéve gáz) tárolására vasból vagy
acélból, űrtartalma legalább 50 l, legfeljebb 300 l (kivéve: a mechanikai vagy termikus
berendezéshez tartozót)

25.91.12

Tartály, hordó, dob, doboz és hasonló edény (kivéve: forrasztással vagy peremezéssel
lezárhatókat), bármilyen anyag (kivéve: gáz) tárolására vasból vagy acélból, űrtartalma kisebb
mint 50 l, kivéve a mechanikai vagy termikus berendezéshez tartozót
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Nem tartozik ide:
- a forrasztással, peremezéssel lezárható vas, acélkanna, lásd 25.92.11
25.91.9

Acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.91.99

Acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.92

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

25.92.1

Csomagoló eszköz és záróelem gyártása vasból, acélból és könnyűfémből

25.92.11

Forrasztással, peremezéssel lezárható vas, acélkanna kevesebb mint 50 l űrtartalommal

25.92.12

Alumíniumhordó, dob, kanna, doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (kivéve: gáz)
tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal

25.92.13

Koronazár és dugó, kupak, fedő nem nemesfémből

25.92.9

Könnyűfém csomagolóeszköz
bérmunkában

25.92.99

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

gyártásával
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25.93

Huzaltermék gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az órarugó gyártása, lásd 26.52.2
- a villamosság vezetésére alkalmazott vezeték, kábel gyártása, lásd 27.32.1
- erőátviteli lánc, tengely gyártása, lásd 28.15
25.93.1

Huzaltermék, lánc, rugó

25.93.11

Acélpászma, kábel, szalagfonat, egyéb sodrott vas és acélhuzal, villamos szigetelés nélkül

25.93.12

Vas és acél szögesdrót; réz, alumínium anyagú pászma, kábel, szalagfonat, egyéb sodrott huzal
villamos szigetelés nélkül

25.93.13

Fémszövet, fémrács, háló, sodronyfonat vas, acél vagy rézhuzalból; terpesztett vas, acél vagy
réztermék

25.93.14

Szeg, szélesfejű rövid szeg, rajzszeg, ácskapocs és hasonló áru

25.93.15

Hegesztő és forrasztó fémanyagok (pálcák, huzalok, csövek, lemezek, elektródák), a
folyósításhoz speciális bevonattal, illetve töltéssel

25.93.16

Rugó és laprugó vasból, acélból; rézrugó

25.93.17

Lánc és részei fémből (kivéve: az ízelt lánc)

Nem tartozik ide:
- a tagokból szerelt vas és acéllánc, lásd 28.15.21
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25.93.18

Varrótű, kötőtű, lyukasztó (ár), horgolótű, hímzőtű és hasonló cikk kézi használatra vasból,
acélból; biztosítótű, m.n.s. tű vasból, acélból

25.93.9

Huzaltermék, lánc, rugó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.93.99

Huzaltermék, lánc, rugó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.94

Kötőelem, csavar gyártása

25.94.1

Kötőelem, csavar

25.94.11

Menetes kötőelem vasból és acélból

25.94.12

Nem menetes kötőelem vasból és acélból

25.94.13

Menetes és nem menetes kötőelem rézből

25.94.9

Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.94.99

Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

25.99

M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a vadászkés, kard, bajonett stb. gyártása, lásd 25.71
- a bevásárlókocsi gyártása, lásd 30.99
- a fémbútor gyártása, lásd 31.01, 31.02, 31.09
- a sportszerek gyártása, lásd 32.30
- a játékgyártás, lásd 32.40
25.99.1

Fürdőszoba, konyha fémeszközei

25.99.11

Mosogató, mosdó, fürdőkád és más egészségügyi cikk és részei vasból, acélból, rézből vagy
alumíniumból

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a fém hajcsavaró, fémfésű
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25.99.12

Asztali, konyhai és más háztartási áru és részei vasból, acélból, rézből vagy alumíniumból

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- fém lapos edény: tepsi, tányér
- öblös edény: kanna, üst
- tálalóeszköz: tál, tálca
- sütőedény, serpenyő, egyéb nem elektromos konyhai és tálalóedény
- kis konyhai készülékek és tartozékaik
- fém súrolópárna
- vákuumos hőpalack, hasonló edény gyártása
25.99.2

Egyéb fémfeldolgozási termék nem nemesfémből

25.99.21

Páncél és lemezszekrény, fémtrezor és ajtaja, páncélterem zárószerkezete, pénzszállító
fémdoboz és hasonlók nem nemesfémből

25.99.22

Iratgyűjtő tálca, állvány, tolltartó, egyéb hasonló hivatali és asztali fémeszköz nem nemesfémből
(kivéve: az irodabútor)

25.99.23

Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, iratkapocs, hasonló fémeszköz, fűzőkapocs
szalagban, nem nemesfémből

25.99.24

Kis fémszobor, egyéb fém dísztárgy, fémkeret fényképhez, festményhez, tükörhöz, nem
nemesfémből

25.99.25

Ruha, cipő, bőrdíszmű, sátorponyva, kézitáska, úti készlet és egyéb áru fémkelléke (zár, csat,
kapocs, horog, szem stb.), fém záróeleme, szegecse; fémszegély, fémflitter nem nemesfémből
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a fémkitűző, fém katonai rangjelzés gyártása

á
v

25.99.26

Hajócsavar és lapátja fémből

25.99.29

Egyéb m.n.s. fémfeldolgozási termék nem nemesfémből

Idetartozik még:
- az állandó fém alapanyagú mágnes
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0
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a szerelt vasúti sínszerkezet
- horgany épületlakatos termékek (eresz, tetőelem stb.),
- horgony
- harang
- fémlétra
- fém jelzőtábla, a közúti jelzőtáblákkal együtt
- fémsúlyok gyártása súlyemeléshez
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25.99.9

M.n.s. fémfeldolgozási
bérmunkában

termék

gyártásával

25.99.99

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

26

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

26.1

Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása
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26.11

Elektronikai alkatrész gyártása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a napcellák gyártása is, amelyek a napenergiát közvetlenül elektromos energiává alakítják át.
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az intelligens kártya (smart card, aktív memória kártya) nyomtatása, lásd 18.12
- a modem (a jelátvitel eszköze) gyártása, lásd 26.30
- a számítógép-monitor és televízió-képernyő gyártása, lásd 26.20, 26.40
- a röntgencső és hasonló sugárzásos eszköz gyártása, lásd 26.60
- az optikai berendezések és eszközök gyártása, lásd 26.70
- a hasonló, de elektromos célú eszközök gyártása, lásd 27
- a fénycsőelőtét gyártása, lásd 27.11
- a villamos jelfogó (relé) gyártása, lásd 27.12
- a villamos huzalozó eszköz gyártása, lásd 27.33
- a villamos huzalozás dobozainak gyártása (pl. elágazó, kivezető, közbülső doboz), lásd 27.33
- a készre szerelt termék gyártása, amelyet a komplett berendezés helyének megfelelő szakágazatába kell
besorolni
26.11.1

Hőionizálásos, hidegkatódú, fotokatódú elektroncső (beleértve a katódsugárcsövet is)

t
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Idetartozik még:
- a katódsugárcső
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26.11.11

Katódsugaras televízióképcső; televíziós kameracső; egyéb katódsugárcső

26.11.12

Magnetron, klisztron, mikrohullámú cső és egyéb elektroncső

26.11.2

Dióda, tranzisztor

26.11.21

Dióda, tranzisztor, tirisztor, diak és triak

26.11.22

Félvezető eszköz; fénykibocsátó dióda, szerelt piezoelektromos kristály; ezek alkatrésze
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a napenergiát villamos energiává alakító napelem is.
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a napenergiát közvetlenül hőenergiává alakító napkollektor, lásd 27.52.14
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26.11.3

Elektronikus integrált áramkör

26.11.30

Elektronikus integrált áramkör

26.11.4

M.n.s. elektroncső, egyéb elektronikus egység alkatrésze

26.11.40

M.n.s. elektroncső, egyéb elektronikus egység alkatrésze

26.11.5

Üres nyomtatott áramköri kártya

26.11.50

Üres nyomtatott áramköri kártya

26.11.9

Elektronikus integrált áramkör gyártásával kapcsolatos szolgáltatás; elektronikai alkatrész
gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.11.91

Elektronikus integrált áramkör gyártásával kapcsolatos szolgáltatás

1
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Idetartozik:
- a nyomtatott áramkör mikro alkatrészeinek összeszerelése
26.11.99

Elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.12

Elektronikai áramköri kártya gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az intelligens kártya (smart card aktív memóriakártya) nyomtatása, lásd 18.12
- a szereletlen nyomtatott áramköri lap gyártása, lásd 26.11
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26.12.1

Nyomtatott áramkör

26.12.10

Nyomtatott áramkör

Idetartozik még:
- a nyomtatott áramköri kártya
26.12.2

Hang, video, hálózati és hasonló kártya automatikus adatfeldolgozó géphez

26.12.20

Hang, video hálózati és hasonló kártya automatikus adatfeldolgozó géphez

26.12.3

Memóriakártya (csipkártya, smart cards)

26.12.30

Memóriakártya (csipkártya, smart cards)

26.12.9

Nyomtatott áramkör előállítása; nyomtatott áramköri kártya gyártásával kapcsolatos
részműveletek végzése bérmunkában

26.12.91

Nyomtatott áramkör előállítása és a nyomtatott áramkörök mikroösszeszerelése

t
a

Idetartozik:
- a nyomtatott áramkörök mikroösszeszerelési szolgáltatása
- a nyomtatott áramkör és félvezető maratása, bevonása lakkréteg felvitelével vagy felgőzöléssel
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26.12.99

Nyomtatott áramköri kártya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.2

Számítógép, perifériás egység gyártása

26.20

Számítógép, perifériás egység gyártása
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a felvételes adat- és jelhordozó sokszorosítása (számítógép média, hang, video stb.), lásd 18.20
- az elektronikus alkatrész, valamint számítógép és periféria szerelt elektronikai egységeinek gyártása, lásd
26.1
- a külső/belső számítógép modemek gyártása, lásd 26.12
- a csatlakozókártya, -modul gyártása és összeszerelése, lásd 26.12
- a nyomtatott áramköri lap gyártása, lásd 26.12
- a modem és jelátvivő berendezésének gyártása, lásd 26.30
- a digitális távközlési kapcsolóegység, távadat-feldogozó berendezés gyártása (pl. híd, router, kapu), lásd
26.30
- az elektronikus fogyasztási cikkek gyártása, úgymint CD- és DVD-lejátszó, lásd 26.40
- a televízió monitorok és kijelzők gyártása, lásd 26.40
- a videojáték konzoljának gyártása, lásd 26.40
- az üres optikai és mágneses jelhordozó gyártása számítógéphez vagy más berendezéshez, lásd 26.80
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26.20.1

Számítógépek, ezek alkatrésze és tartozéka

26.20.11

Hordozható automatikus adatfeldolgozó gép, tömege legfeljebb 10 kg, pl. laptop, notebook,
menedzserkalkulátor és hasonló kisszámítógép

Idetartozik még:
- a tablet számítógép
26.20.12

POSterminál (bankkártya lehúzásánál), ATM és hasonló berendezés, ami képes adatfeldolgozó
géppel vagy hálózati géppel kapcsolatot létesíteni

26.20.13

Digitális, automatikus adatfeldolgozó berendezés, azonos házban legalább egy központi
feldolgozóegységet és egy bemeneti és egy kimeneti egységet (kombinálva vagy nem
kombinálva) tartalmazó

26.20.14

Digitális automatikus adatfeldolgozó gép rendszer formájában

26.20.15

Egyéb automatikus digitális adatfeldolgozó berendezés, amely azonos vagy nem azonos házban
tartalmaz legalább egyet vagy kettőt a következő típusú egységekből: tárolóegység, bemeneti
egység, kimeneti egység
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26.20.16

Bemeneti vagy kimeneti egység, amely azonos vagy nem azonos házban tartalmaz
tárolóegységet

26.20.17

Monitor és projektor (elsősorban automatikus adatfeldolgozó rendszerekben használatos)

26.20.18

Olyan egység, ami legalább két funkciót teljesít ezek közül: nyomtatás, szkennelés, másolás,
faxolás

26.20.2

Tárolóegység és egyéb tárolóberendezés

26.20.21

Tárolóegység

26.20.22

Félvezetős tárolóegység (pendrive)

26.20.3

Automatikus adatfeldolgozó berendezés egyéb egysége

26.20.30

Automatikus adatfeldolgozó berendezés egyéb egysége

26.20.4

Számítógép alkatrésze és tartozéka

26.20.40

Számítógép alkatrésze és tartozéka

26.20.9

Számítógéppel és perifériás egységeivel kapcsolatos ipari szolgáltatás; számítógép és
perifériás egységeinek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.20.91

Számítógéppel és perifériás egységeivel kapcsolatos ipari szolgáltatás

t
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a számítógépmodulok összeszerelése
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26.20.99

Számítógép és perifériás egységeinek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

26.3

Híradástechnikai berendezés gyártása

26.30

Híradástechnikai berendezés gyártása

6

8
0

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kommunikációs felhasználású elektronikai alkatrészek, szerelt alegységek (beleértve a számítógép
külső/belső modemje) gyártása, lásd 26.1
- a nyomtatott áramköri lap gyártása, lásd 26.12
- a számítógép és számítógép-perifériák gyártása, lásd 26.20
- a kép- és hangtechnikai fogyasztási cikk gyártása, lásd 26.40
- a GPS (globális helymeghatározó rendszer) eszközök gyártása, lásd 26.51
- az elektronikus eredményjelző tábla gyártása, lásd 27.90
- a forgalomirányító lámparendszer gyártása, lásd 27.90
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26.30.1

Televízió és rádióadóberendezés; televíziókamera

26.30.11

Adóvevő berendezés

26.30.12

Vevőberendezést nem tartalmazó adóberendezés

26.30.13

Televíziókamera

26.30.2

Elektromos berendezés vezetékes telefonhoz vagy távírókészülékhez; videotelefon

26.30.21

Távbeszélőkészülék vezetékes hálózathoz, beleértve a vezeték nélküli készüléket is

26.30.22

Telefon cellás hálózathoz vagy egyéb vezeték nélküli hálózathoz

Idetartozik még:
- az okostelefon
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26.30.23

Egyéb távbeszélőkészülék és berendezés hang, kép és adat továbbítására és vételére,
beleértve a vezetékes és vezeték nélküli hálózat kommunikációs berendezéseit is (úgymint helyi
és távolsági hálózat)

Idetartozik még:
- a vezetékes és vezeték nélküli hálózat berendezése (pl. helyi és távolsági hálózat)
26.30.3

Villamos vezetékes telefon, távírókészülék alkatrészei

26.30.30

Villamos vezetékes telefon, távírókészülék alkatrésze

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a mobiltelefon alkatrésze
26.30.4

Antenna, antennareflektor összes típusa, ezek alkatrésze, rádió és televízióátviteli
berendezés és televíziókamera alkatrészei

26.30.40

Antenna, antennareflektor összes típusa, ezek alkatrésze, rádió és televízióátviteli berendezés
és televíziókamera alkatrészei

26.30.5

Betörés és tűzjelzők és hasonló berendezések

26.30.50

Betörés és tűzjelzők és hasonló berendezések

26.30.6

Betörés és tűzjelzők, valamint hasonló berendezések alkatrészei

26.30.60

Betörés és tűzjelzők, valamint hasonló berendezések alkatrészei

26.30.9

Híradástechnikai
bérmunkában

26.30.99

Híradástechnikai berendezések gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.4

Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

26.40

Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

berendezések

gyártásával
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kapcsolatos

részműveletek

végzése
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a felvételes adathordozó sokszorosítása (számítógépes média, hang, kép stb.), lásd 18.2
- a számítógép-periféria és számítógép-monitor gyártása, lásd 26.20
- az üzenetrögzítő készülékek gyártása, lásd 26.30
- a személyhívó berendezés (pager) gyártása, lásd 26.30
- a távirányító gyártása (rádió- és infrasugaras jellel), lásd 26.30
- a műsorszóró stúdió berendezés, például másolóberendezés, adó- és vevőantenna, üzleti folyamatban
alkalmazott videokamera gyártása, lásd 26.30
- az antenna gyártása, lásd 26.30
- a digitális kamera gyártása, lásd 26.70
- a gyárilag rögzített (nem cserélhető) szoftverrel ellátott elektronikus játék gyártása, lásd 32.40
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26.40.1

Rádióműsorvevő készülék

26.40.11

Rádióműsorvevő készülék (kivéve a gépjárművekben használtak), hangfelvevő és lejátszó
berendezéssel vagy órával egybeépítve vagy anélkül

Nem tartozik ide:
- a külső áramforrással működő, a gépjárművekben használt rádióműsorvevő készülék, lásd 26.40.12
26.40.12

Külső áramforrással működő, a gépjárművekben használt rádióműsorvevő készülék

26.40.2

Televízióműsorvevő készülék egybeépítve vagy nem rádióműsorvevő készülékkel, vagy
hang és videojelfelvevő és lejátszó berendezéssel

26.40.20

Televízióműsorvevő készülék egybeépítve vagy nem rádióműsorvevő készülékkel, vagy hang
és videojelfelvevő és lejátszó berendezéssel

26.40.3

Hang és videojelfelvevő és lejátszó készülék
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26.40.31

Lemezjátszó, kazettás magnetofon és egyéb hangvisszaadó készülék

26.40.32

Magnetofon és egyéb hangfelvevő készülék

26.40.33

Videofelvevő kamera és egyéb videofelvevő és lejátszó berendezés

26.40.34

Monitor és projektor, televízió vevőkészülékkel nem egybeépített, elsősorban nem automatikus
adatátviteli rendszerhez

26.40.4

Mikrofon, hangszóró, rádiótelefon és rádiótávíró vevőkészüléke

26.40.41

Mikrofon, mikrofonállvány

26.40.42

Hangszóró, fej és fülhallgató, kombinált mikrofon és hangszórókészlet

26.40.43

Hangfrekvenciás villamos erősítő, villamos hangerősítő berendezés

26.40.44

Egyéb, m.n.s. rádiótelefon és rádiótávíróvevőkészülék

26.40.5

Hang és videojelfelvevő és lejátszó készülék alkatrésze; antenna

26.40.51

Hang és videojelfelvevő és lejátszó készülék alkatrésze és tartozéka

26.40.52

Rádióadó és átjátszó berendezés alkatrésze

26.40.6

Videojátékberendezés (televízióvevőkészülékhez kapcsolható, vagy beépített képernyővel
rendelkező), készségfejlesztő és ügyességi játék;

26.40.60

Videojátékberendezés (televízióvevőkészülékhez kapcsolható, vagy beépített képernyővel
rendelkező), készségfejlesztő és ügyességi játék;

26.40.9

Elektronikus fogyasztási
bérmunkában

26.40.99

Elektronikus fogyasztási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.5

Műszer, óragyártás

26.51

Mérőműszergyártás

cikk

01

gyártásával
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kapcsolatos

részműveletek

végzése

1
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a telefonüzenet-rögzítő készülékének gyártása, lásd 26.30
- a sugárzásos berendezés gyártása, lásd 26.60
- az optikai helymeghatározó berendezés gyártása, lásd 26.70
- a diktafon gyártása, lásd 28.23
- a nem laboratóriumi tömegmérő eszközök, vízszintező, mérőszalag gyártása, lásd 28.29
- az orvosi hőmérő gyártása, lásd 32.50
- az ipari folyamatirányító berendezés üzembe helyezése, lásd 33.20
- az egyszerű mechanikus mérőeszköz gyártása (pl. mérőszalag, idomszer, tolómérce), lásd az eszköz
alapanyaga szerinti szakágazatban

2

26.51.1

Navigációs, meteorológiai, geofizikai és hasonló műszer és készülék

26.51.11

Iránytű, egyéb navigációs műszer és készülék

Idetartozik:
- a helymeghatározó rendszereket (pl. GPS és Galileo) kiszolgáló navigációs eszköz és berendezés
26.51.12

Teodolit és tachiméter (fordulatszámláló/tachométer); egyéb geodéziai, hidrográfiai, oceanográfiai,
hidrológiai, meteorológiai és geofizikai műszer és készülék

Nem tartozik ide:
- a távolságmérő, lásd 26.70.24
26.51.2

Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék
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26.51.20

Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék

26.51.3

Precíziós mérleg, rajzolóeszköz, számoló, hosszmérő eszköz és hasonló műszerek

26.51.31

Mérleg, 50 mg vagy jobb érzékenységgel

26.51.32

Rajztábla és rajzgép, egyéb rajzoló, jelölő, matematikai számolást végző műszer

26.51.33

Kézi hosszmérő eszköz, m.n.s. (beleértve mérőrúd és szalag, mikrométer és mérőkörző)

Idetartozik még:
- a mikrométer és a mérőkörző
26.51.4

Villamos jellemzőket és ionizáló sugárzást mérő műszer

26.51.41

Ionizáló sugárzást mérő, kimutató műszer, eszköz

26.51.42

Katódsugárcsöves oszcilloszkóp, katódsugárcsöves oszcillográf

26.51.43

Villamos jellemzők mérőeszköze regisztráló nélkül

26.51.44

Távközlési műszer és készülék

26.51.45

Villamos jellemzők egyéb m.n.s. mérő, ellenőrző műszere, készüléke

26.51.5

Fizikai jellemzőket mérő, ellenőrző műszer

26.51.51

Hidrométer, hőmérő, pirométer, barométer, higrométer és pszikrométer (légnedvességmérő)

26.51.52

Folyadékok és gázok áramlását, szintjét, nyomását vagy egyéb változóit mérő, ellenőrző műszer

26.51.53

M.n.s. műszerek és készülékek fizikai vagy kémiai jellemzők vizsgálatához

Nem tartozik ide:
- a fénymérő, lásd 26.70.24
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26.51.6

Egyéb mérő, vizsgáló, ellenőrző műszer, készülék

26.51.61

Mikroszkóp (kivéve az optikai mikroszkóp), fénytörő (diffrakciós) készülék

1
0

Nem tartozik ide:
- az optikai mikroszkóp, lásd 26.70.22

2

26.51.62

Mechanikai anyagjellemzők vizsgálógépe, eszköze

26.51.63

Gáz, folyadék vagy villamos áram fogyasztását vagy termelését mérő készülék

26.51.64

Fordulatszámláló, termelésszámláló készülék; taxióra; sebességmérő és tachométer

Nem tartozik ide:
- a stroboszkóp, lásd 26.70.24
26.51.65

Automatikus szabályozó vagy irányítóműszer és készülék, hidraulikus vagy pneumatikus

26.51.66

M.n.s. vizsgáló és ellenőrző műszer, készülék és gép

Nem tartozik ide:
- a profilprojektor és optikai műszer és berendezés, lásd 26.70.24
26.51.7

Termosztát, manométer és egyéb automatikus szabályozó vagy irányítóműszer és
készülék

26.51.70

Termosztát, manométer és egyéb automatikus szabályozó vagy irányítóműszer és készülék

26.51.8

Mérő, vizsgáló és navigációs berendezés alkatrésze és tartozéka
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26.51.81

Radarberendezés és rádiónavigációs segédberendezés alkatrésze

26.51.82

A 26.51.12es, 26.51.32es, 26.51.33as, 26.51.4es és 26.51.5ös termékcsoportok alkatrésze és
tartozéka; mikrotóm árucikkek; m.n.s. alkatrészek

26.51.83

Mikroszkóp (kivéve: az optikai) és fénytöréses (diffrakciós) készülék egyéb, m.n.s. alkatrésze,
tartozéka

26.51.84

A 26.51.63 és 26.51.64 termékcsoport alkatrésze, tartozéka

26.51.85

A 26.51.65, 26.51.66 és 26.51.70 termékcsoport alkatrésze, tartozéka

26.51.86

A 26.51.11 és 26.51.62 termékcsoportba tartozó műszerek és készülékek alkatrésze, tartozéka

26.51.9

Mérő, vizsgáló és navigációs berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

26.51.99

Mérő, vizsgáló és navigációs berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

26.52

Óragyártás

t
a

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a nemfém óraszíj gyártása (textil, bőr műanyag), lásd 15.12.13
- a nemesfém óraszíj gyártása, lásd 32.12
- a nem nemesfém óraszíj gyártása, lásd 32.13
26.52.1

Órák (kivéve: a szerkezet és alkatrész)

Nem tartozik ide:
- az óraszerkezet, lásd 26.52.21
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26.52.11

Karóra, zsebóra nemesfém, illetve nemesfém bevonatú tokban

26.52.12

Egyéb karóra, zsebóra, egyéb óra, stopperóra

Idetartozik még:
- a stopperóra
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26.52.13

Műszerfalba építhető és hasonló, járműbe való óra

26.52.14

Óra "kisóraszerkezettel"; ébresztőóra, falióra; egyéb órák

26.52.2

Óraszerkezet és alkatrésze

26.52.21

Óraszerkezet

26.52.22

Óratok, óraház és alkatrészeik

26.52.23

Egyéb óraalkatrész

26.52.24

Időszámláló, időregisztráló, parkolóóra; időkapcsoló órával vagy óraszerkezettel

26.52.9

Óragyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.52.99

Óragyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.6

Elektronikus orvosi berendezés gyártása

26.60

Elektronikus orvosi berendezés gyártása

1
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a barnító ágyak (szolárium) gyártása, lásd 27.90.40
26.60.1

Sugárzásos, orvoselektronikai és elektroterápiás berendezés
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26.60.11

Röntgenberendezés, alfa, béta vagy gammasugárzásos készülék

26.60.12

Villamos diagnosztikai készülék orvosi célra

26.60.13

Orvosi, sebészeti, fogászati célra vagy az állatgyógyászatban használt ultraibolya vagy infravörös
sugárzásos berendezés

26.60.14

Pészméker, hallásjavító

26.60.9

Orvosi eszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás; sugárzásos, orvoselektronikai és
elektroterápiás berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

26.60.91

Orvosi eszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás

26.60.99

Sugárzásos, orvoselektronikai és elektroterápiás
részműveletek végzése bérmunkában

26.7

Optikai eszköz gyártása

26.70

Optikai eszköz gyártása

berendezés

gyártásával

kapcsolatos

t
a

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a számítógép-projektor gyártása, lásd 26.20
- a termelési folyamatban alkalmazott (ipari) tévékamera és videokamera gyártása, lásd 26.30
- a közhasználatú (háztartási) videokamera gyártása, lásd 26.40
- a lézerrel működő komplett berendezés gyártása, lásd a géptípus gyártása szakágazatánál (pl. orvosi
lézeres berendezés, lásd 26.60)
- a szemészeti termékek gyártása, lásd 32.50
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26.70.1

Fényképészeti felszerelés és alkatrésze

26.70.11

Fényképezőgép, vetítő, fényképészeti nagyító, kicsinyítőkészülék objektívlencséje

26.70.12

Felvevőberendezés nyomólemez, nyomóhenger készítéséhez, valamint dokumentum mikrofilmes,
mikrolapos (microfiche) és hasonló felvételéhez

26.70.13

Digitális kamera

26.70.14

Azonnal előhívó (polaroid) és egyéb fényképezőgép

26.70.15

Filmfelvevőgép

26.70.16

Filmvetítő

26.70.19

Egyéb fényképészeti felszerelés; fényképészeti felszerelés alkatrésze és tartozékai
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Idetartozik:
- az állóképvetítő berendezés
- a mikrofilm olvasó berendezés
- a fényképészeti nagyító és kicsinyítőgép
- a fényképészeti villanófény-berendezés
26.70.2

Egyéb optikai eszköz és alkatrésze

26.70.21

Lap, lemez; lencse, prizma, tükör és egyéb optikai elem polarizáló anyagból (kivéve az optikailag
nem megmunkált üveg) foglalatban vagy foglalat nélkül, nem felvevő, vetítő vagy fényképészeti
nagyító és kicsinyítőgéphez

Nem tartozik ide:
- az optikailag nem megmunkált szemüveglencse, lásd 23.19.22
26.70.22

Látcső (binokulár, monokulár) és egyéb optikai távcső; egyéb csillagászati műszer; optikai
mikroszkóp

26.70.23

Folyadékkristályos eszköz; lézer (kivéve: a lézerdióda), egyéb, m.n.s. optikai eszköz és műszer
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26.70.24

Optikai, mérő vagy ellenőrző műszer és készülék

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a távolságmérő
- a fénymérő
- a stroboszkóp
- a profilprojektor és optikai műszer és berendezés
26.70.25

Látcső (binokulár, monokulár) és egyéb optikai távcső; egyéb csillagászati műszer; optikai
mikroszkóp alkatrésze és tartozéka

26.70.26

Folyadékkristályos eszköz, lézer (kivéve a lézerdióda), egyéb, m.n.s. optikai eszköz és műszer
alkatrésze és tartozéka

26.70.9

Optikai eszköz és fényképészeti berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek
végzése bérmunkában

26.70.99

Optikai eszköz és fényképészeti berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

26.8

Mágneses, optikai információhordozó gyártása

26.80

Mágneses, optikai információhordozó gyártása
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a felvételes információhordozó sokszorosítása (számítógép, hang, video stb.), lásd 18.2
26.80.1

Mágneses és optikai információhordozó

26.80.11

Mágneses információhordozó, nem felvételes (kivéve: a mágneskártya)

Nem tartozik ide:
- a mágneskártya, lásd 26.80.14
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26.80.12

Optikai információhordozó, nem felvételes

26.80.13

Egyéb, felvételre alkalmas információhordozó, beleértve a lemezgyártáshoz használt matricát és
eredeti (alap) példányt
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Idetartozik még:
- a lemezgyártáshoz használt matrica és eredeti (alap) példány

1
0

26.80.14

Mágneskártya

26.80.9

Mágneses és optikai információhordozó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

26.80.99

Mágneses és optikai információhordozó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

27

Villamos berendezés gyártása

2

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az elektronikai termékek gyártása, lásd a 26 ágazat
27.1

Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, szabályozó készülék gyártása

27.11

Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az elektronikai alkatrésznek szánt transzformátor és kapcsoló gyártása, lásd 26.11
- a villamos hegesztő- és forrasztó berendezés gyártása, lásd 27.90
- a nem forgógép inverter, egyenirányító és konverter gyártása, lásd 27.90
- a turbinagenerátor gépcsoport gyártása, lásd 28.11
- az indítómotor és generátor gyártása belső égésű motorokhoz, lásd 29.31
27.11.1

Motorok, legfeljebb 37,5 W kimenő teljesítménnyel; egyéb egyenáramú motorok és
egyenáramú áramfejlesztők
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27.11.10

Motorok, legfeljebb 37,5 W kimenő teljesítménnyel; egyéb egyenáramú motorok és egyenáramú
áramfejlesztők

27.11.2

Univerzális váltó és egyenáramú (AC/DC) motorok, több mint 37,5 W kimenő
teljesítménnyel, egyéb váltóáramú motorok és váltóáramú áramfejlesztők (alternátorok)

27.11.21

Univerzális váltó és egyenáramú (AC/DC) motorok, több mint 37,5 W kimenő teljesítménnyel

27.11.22

Egyfázisú váltóáramú (AC) motorok

27.11.23

Többfázisú váltóáramú motorok, legfeljebb 750 W kimenő teljesítménnyel

27.11.24

Többfázisú váltóáramú motorok, több mint 750 W, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel

27.11.25

Többfázisú váltóáramú motorok, több mint 75 kW kimenő teljesítménnyel

27.11.26

Váltóáramú áramfejlesztők (alternátorok)

27.11.3

Áramfejlesztő gépcsoport, forgógépes áramátalakító

27.11.31

Áramfejlesztő gépcsoportok kompressziós gyújtású szelepes belső égésű motorral

27.11.32

Áramfejlesztő gépcsoportok szikragyújtású motorral, egyéb áramfejlesztő gépcsoportok,
forgógépes áramátalakítók

27.11.4

Villamos áramátalakítók

27.11.41

Áramátalakítók folyékony dielektrikummal

27.11.42

Egyéb áramátalakítók, legfeljebb 16 kVA teljesítménykapacitással

27.11.43

Egyéb áramátalakítók, több mint 16 kVA teljesítménykapacitással

27.11.5

Előtét elektroncsőhöz, kisülési lámpához; egyéb induktorok

27.11.50

Előtét elektroncsőhöz, kisülési lámpához; egyéb induktorok
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az akkumulátor töltő
Nem tartozik ide:
- az inverter, egyenirányító, átalakító, lásd 27.90.41
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27.11.6

Villanymotorok, áramfejlesztők, áramátalakítók alkatrésze

27.11.61

Villanymotorok, áramfejlesztők alkatrésze

27.11.62

Villamos áramátalakítók és induktorok alkatrésze

27.11.9

Villanymotorok, áramfejlesztők, áramátalakítók gyártásával kapcsolatos részműveletek
végzése bérmunkában

27.11.99

Villanymotorok, áramfejlesztők, áramátalakítók gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

27.12

Áramelosztó, szabályozó készülék gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a környezeti és ipari folyamatirányítás készülékeinek gyártása, lásd 26.51
- a villamos áramkörök egyes kapcsolóinak (pl. nyomógombos, rúgós stb. kapcsoló) gyártása, lásd 27.33
27.12.1

Elektromos áramkör kapcsoló és védőkészüléke, több mint 1000 V feszültségre
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27.12.10

Elektromos áramkör kapcsoló és védőkészüléke, több mint 1000 V feszültségre

Nem tartozik ide:
- a túlfeszültség-csökkentő, több mint 1000 V feszültségre (kivéve az elosztói feszültség szint), lásd 27.90.43
27.12.2

Elektromos áramkör kapcsoló és védőkészüléke, legfeljebb 1000 V feszültségre

27.12.21

Biztosítók, legfeljebb 1000 V feszültségre

27.12.22

Automatikus áramkörmegszakítók, legfeljebb 1000 V feszültségre

27.12.23

Áramkörök m.n.s. védőkészüléke, legfeljebb 1000 V feszültségre

27.12.24

Relék, legfeljebb 1000 V feszültségre

27.12.3

Kapcsolótáblák

27.12.31

Kapcsolótáblák és egyéb alapegységek elektromos kapcsoló és védőkészülékkel felszerelve,
legfeljebb 1000 V feszültségre

27.12.32

Kapcsolótáblák és egyéb alapegységek elektromos kapcsoló és védőkészülékkel felszerelve,
több mint 1000 V feszültségre

27.12.4

Áramelosztó és szabályozó készülékek alkatrészei

27.12.40

Áramelosztó és szabályozó készülékek alkatrészei

27.12.9

Áramelosztó és szabályozó készülékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

27.12.99

Áramelosztó és szabályozó készülékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

27.2

Akkumulátor, szárazelem gyártása

27.20

Akkumulátor, szárazelem gyártása

27.20.1

Primer elem, telep és alkatrésze

27.20.11

Primer elemek, telepek

27.20.12

Primer elemek, telepek részei

27.20.2

Villamos akkumulátor és alkatrésze

27.20.21

Savas ólomakkumulátor dugattyús motorok indításához

27.20.22

Savas ólomakkumulátor (kivéve: a dugattyús motorok indítóakkumulátora)
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Nem tartozik ide:
- a savas ólomakkumulátor dugattyús motorok indításához, lásd 27.20.21
27.20.23

Nikkelkadmium, nikkelfémhidrid, lítiumion, lítiumpolimer, nikkelvas és egyéb villamos
akkumulátor

27.20.24

Villamos akkumulátor alkatrésze (beleértve a szeparátort is)

Idetartozik még:
- a szeparátor
27.20.9

Akkumulátor, szárazelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.20.99

Akkumulátor, szárazelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
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27.3

Vezeték, kábel, szerelvény gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az olyan kábelek, huzalok gyártása, amelyek nem villamosipari, elektronikai, távközlési, híradás-technikai
célokat szolgálnak, lásd 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45
27.31

Száloptikai kábel gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az üvegszál és szálköteg gyártása, lásd 23.14
- a csatlakozóval vagy más tartozékkal összeszerelt optikai kábelegység vagy készülék, lásd a
felhasználástól függően pl. 26.11
27.31.1

Száloptikai kábel

27.31.11

Száloptikai kábelek egyenként bevont üvegszálakból

27.31.12

Optikai szál és optikai szálköteg; száloptikai kábel (kivéve: az egyenként bevont üvegszál)

Nem tartozik ide:
- a száloptikai kábelek egyenként bevont üvegszálakból, lásd 27.31.11

t
a

27.31.9

Száloptikai kábel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.31.99

Száloptikai kábel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.32

Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- huzalgyártás (húzás), lásd 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45
- számítógépkábel, nyomtatókábel, USB-kábel és hasonló kábelkészletek vagy összeállítások gyártása, lásd
26.11
- az elektromos vezeték készletek gyártása, szigetelt huzalból csatlakozóval, lásd 27.90
- a gépjárművek kábelegységeinek, huzalozott termékeinek és hasonló kábelkészleteinek vagy
összeállításainak gyártása, lásd 29.31
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27.32.1

Egyéb elektronikus és villamos huzal és kábel

27.32.11

Szigetelt tekercselőhuzal

27.32.12

Koaxiális kábel és egyéb koaxiális villamos vezetők

27.32.13

Egyéb villamos vezetők, legfeljebb 1000 V feszültségre
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Nem tartozik ide:
- a készülékkábel, hosszabbító, és egyéb kábelkészlet szigetelt huzallal és csatlakozóval, lásd 27.90.44
27.32.14

Egyéb villamos vezetők, több mint 1000 V feszültségre

27.32.9

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

27.32.99

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

27.33

Szerelvény gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kerámia szigetelő gyártása, lásd 23.43
- az elektronikai alkatrészként használatos csatlakozó, csatlakozóaljzat (konnektor) és kapcsoló gyártása,
lásd 26.11
27.33.1

Áramköri szerelvények

27.33.11

Kapcsolók, legfeljebb 1000 V feszültségre

27.33.12

Lámpafoglalatok, legfeljebb 1000 V feszültségre
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27.33.13

Csatlakozók, aljzatok és egyéb m.n.s. áramkörkapcsoló és védő készülékek

27.33.14

Elektromos szigetelő műanyagból

27.33.9

Áramköri szerelvények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.33.99

Áramköri szerelvények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.4

Villamos világítóeszköz gyártása

27.40

Villamos világítóeszköz gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az üveg termékek és üveg részek gyártása világítótestekhez, lásd 23.19
- az áramvezető huzalozási termékek gyártása világítóeszközhöz, lásd 27.33
- a mennyezeti vagy fürdőszobai ventillátor gyártása beépített világítóegységgel, lásd 27.51
- a villamos jelzőberendezés gyártása pl. közlekedési jelzőlámpa, gyalogos jelzőberendezések, lásd 27.90
- a villamos fényreklámok gyártása, lásd 27.90
27.40.1

Villamos izzólámpa, kisülési lámpa, ívlámpa

27.40.11

Zártbetétes fényszóró egység

27.40.12

Volfrámhalogén izzólámpa (kivéve: az ultraibolya és infravörös lámpa)
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Nem tartozik ide:
- az ultraibolya és infravörös lámpa, lásd 27.40.15

á
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27.40.13

M.n.s. izzólámpa, legfeljebb 200 W teljesítményű és több mint 100 V feszültségre

27.40.14

Egyéb, m.n.s. izzólámpa

27.40.15

Kisülési lámpa, ultraibolya lámpa, infravörös lámpa, ívlámpa

27.40.2

Lámpák, világítástechnikai szerelvények

27.40.21

Szárazelemmel, akkumulátorral, dinamóval működtetett hordozható villamos lámpa

27.40.22

Villamos asztali, íróasztali, ágy melletti és padlón álló lámpa

27.40.23

Nem villamos lámpa és világítástechnikai szerelvény

27.40.24

Megvilágított jelzések, névtáblák és hasonlók

27.40.25

Kandeláber és egyéb mennyezeti vagy fali világítástechnikai szerelvények

27.40.3

Egyéb lámpa, világítástechnikai szerelvény

27.40.30

Egyéb lámpa, világítástechnikai szerelvény

2

8
0

6

1
0

1
0
-

Nem tartozik ide:
- a fényképészeti villanófény és villanófény berendezés, lásd 26.70.19
27.40.4

Lámpa, világítóeszköz alkatrésze

27.40.41

Izzólámpa, kisülési lámpa alkatrésze

27.40.42

Lámpa, világítószerelvény alkatrésze

27.40.9

Villamos világítóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.40.99

Villamos világítóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
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27.5

Háztartási készülék gyártása

27.51

Háztartási villamos készülék gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kereskedelmi és ipari folyamatban alkalmazott hűtő és fagyasztó, beépített légkondicionáló, mennyezeti
ventilátor, rögzített helyen működő fűtőkészülék, szellőző és füstelszívó, nagykonyhai főzőberendezés, üzleti
folyamatban alkalmazott mosó-, száraztisztító és mángorló berendezés; ipari és intézményi porszívó
gyártása, lásd 28.21, 28.25, 28.93, 28.94
- a háztartási varrógép gyártása, lásd 28.94
- a központi porszívórendszerek létesítése, lásd 43.29
27.51.1

Hűtő, fagyasztó, mosógép, villamos takaró, ventilátor

27.51.11

Háztartási hűtő, fagyasztógép

27.51.12

Háztartási mosogatógép

27.51.13

Háztartási mosó és szárítógép

27.51.14

Elektromos takaró

27.51.15

Háztartási ventilátor, szellőző, szagelszívó, levegővisszaforgató

27.51.2

Egyéb, m.n.s. háztartási villamos készülék

27.51.21

Elektromechanikai háztartási készülék beépített villamos motorral

27.51.22

Villanyborotva, hajnyírógép, szőrtelenítő eszköz beépített villamos motorral

27.51.23

Elektrotermikus haj és kézszárító készülék, villamos gőzölős vasaló

27.51.24

Egyéb elektrotermikus készülék

27.51.25

Villamos átfolyós vagy tárolós vízmelegítő készülék, merülőforraló

27.51.26

Villamos tér és padlófűtő készülék

27.51.27

Mikrohullámú sütő

27.51.28

Egyéb sütő, tűzhely, főzőlap, elektromos vízforraló, grillsütő, rostonsütő

27.51.29

Villamos fűtőellenállás

27.51.3

Háztartási villamos készülék alkatrésze

27.51.30

Háztartási villamos készülék alkatrésze

27.51.9

Háztartási villamos készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.51.99

Háztartási villamos készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.52

Nem villamos háztartási készülék gyártása

27.52.1

Háztartási nem villamos főző, fűtőkészülék

27.52.11

Háztartási nem villamos vas, acél, réz főzőkészülék, tányérmelegítő

27.52.12

Egyéb háztartási készülék gáz vagy vegyes (gáz és egyéb) fűtőanyagra, folyékony vagy szilárd
tüzelőanyagra

27.52.13

Egyéb, m.n.s. nem villamos légfűtő, meleglevegőelosztó készülék vasból vagy acélból
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27.52.14

Nem villamos átfolyós vagy tárolós vízmelegítő készülék

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a napenergiát közvetlenül hőenergiává alakító napkollektor is.
27.52.2

Nem villamos kályha, tűzhely, tányérmelegítő és hasonló háztartási készülék alkatrésze

27.52.20

Nem villamos kályha, tűzhely, tányérmelegítő és hasonló háztartási készülék alkatrésze

27.52.9

Nem villamos háztartási készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

27.52.99

Nem villamos háztartási készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.9

Egyéb villamos berendezés gyártása

27.90

Egyéb villamos berendezés gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a porcelán villamos szigetelés gyártása, lásd 23.43
- a szén- és grafitszálak és -termékek gyártása (kivéve elektródát és villamos alkalmazásokat), lásd 23.99
- az elektronikai alkatrész típusú egyenirányító, feszültségszabályozó és áramátalakító integrált áramkör,
villamos kondenzátor, villamos ellenállás és hasonló egység gyártása, lásd 26.11
- transzformátor, motor, generátor, kapcsolószerkezet, relé és ipari vezérlőegység gyártása, lásd 27.1
- az elem gyártása, lásd 27.20
- a híradás-technikai és villamosvezeték, áramvezető és nem áramvezető kábeltermék gyártása, lásd 27.3
- a világítóberendezés gyártása, lásd 27.40
- a háztartási készülék gyártása, lásd 27.5
- a nem elektromos hegesztő- és forrasztó berendezés gyártása, lásd 28.29
- a gépjármű villamos berendezéseinek pl. generátor, váltakozó áramú generátor, gyújtógyertya, gyújtás
vezetékrendszere, villamos ablakemelő, központizár-rendszer, feszültségszabályozó gyártása, lásd 29.31
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27.90.1

Egyéb villamos készülék és alkatrésze

27.90.11

Egyedi feladatra kialakított villamos berendezés, készülék

Nem tartozik ide:
- az akkumulátor töltő, lásd 27.11.50

8
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27.90.12

Villamos szigetelő, villamos gép vagy berendezés szigetelőszerelvénye, villamos vezető
védőcsöve

27.90.13

Szénelektróda és egyéb villamossági célú szén vagy grafittermék

27.90.2

Folyadékkristályos vagy fénykibocsátó diódás (LED) kijelző panelek; elektronikus hang
vagy vizuális jelzőberendezés

27.90.20

Folyadékkristályos vagy fénykibocsátó diódás (LED) kijelző panelek; elektronikus hang vagy
vizuális jelzőberendezés

27.90.3

Villamos forrasztó, keményforrasztó és hegesztőszerszám,
felületmegmunkáló és szórógép, berendezés, készülék

hőhatással

működő

27.90.31

Villamos
forrasztó,
keményforrasztó
és
hegesztőszerszám,
felületmegmunkáló és szórógép, berendezés, készülék

hőhatással

működő

27.90.32

Villamos forrasztó, keményforrasztó és hegesztőszerszám, hőhatással működő fém vagy
zsugorított keményfémszóró gép és berendezés alkatrésze

27.90.33

Egyéb villamos berendezés alkatrésze, egyéb, m.n.s. gép, készülék elektromos alkatrésze

27.90.4

Egyéb, m.n.s. villamos berendezés

27.90.41

Inverter, egyenirányító, átalakító

27.90.42

Üzemanyagcella

1
0

2
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27.90.43

Túlfeszültségcsökkentő, több mint 1000 V feszültségre

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a túlfeszültség-csökkentő, több mint 1000 V feszültségre (kivéve az elosztói feszültség szint)
27.90.44

Készülékkábelek, hosszabbítók, és egyéb kábelkészletek szigetelt huzallal és csatlakozóval

27.90.45

Elektromágnes, elektromágneskapcsoló, tengelykapcsoló és fék, mágneses emelőfej,
elektromos részecskegyorsító; villamos jelgenerátor; egyéb m. n. s. villamos berendezés

Idetartozik még:
- a szolárium (barnító ágy)
27.90.5

Villamos kondenzátor

27.90.51

Fix értékű kondenzátor
(teljesítménykondenzátor)

27.90.52

Egyéb fix villamos kondenzátor

27.90.53

Változtatható vagy előre beállítható kondenzátor

27.90.6

Villamos ellenállás (kivéve: a villamos fűtőellenállást)

50/60

Hz

frekvenciára,

legalább

Villamos ellenállás (kivéve: a villamos fűtőellenállást)

Nem tartozik ide:
- a villamos fűtőellenállás, lásd 27.51.29

1
0
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kvar

teljesítményű
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Nem tartozik ide:
- a villamos fűtőellenállás, lásd 27.51.29
27.90.60

0,5

á
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27.90.7

Vasúti, belvízi, repülőtéri, valamint a villamosoknál, utaknál, parkolóknál, kikötőkben
használt villamos jelző, biztonsági vagy ellenőrző készülék

27.90.70

Vasúti, belvízi, repülőtéri, valamint a villamosoknál, utaknál, parkolóknál, kikötőkben használt
villamos jelző, biztonsági vagy ellenőrző készülék

27.90.8

Villamos kondenzátor, ellenállás, reosztát és potenciométer

27.90.81

Villamos kondenzátor alkatrészei

27.90.82

Villamos ellenállás, reosztát és potenciométer alkatrészei

27.90.9

Egyéb villamos berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

27.90.99

Egyéb villamos berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28

Gép, gépi berendezés gyártása
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az általános rendeltetésű fémfeldolgozási termékek gyártása, lásd 25 ágazat
- az irányítástechnika és számítástechnika eszközeinek, a mérő- és vizsgálókészülékek, az elektromos
elosztó-, irányítókészülékek gyártása, lásd 26 és 27 ágazatok
- az általános rendeltetésű gépjárművek gyártása, lásd 29 és 30 ágazatok
28.1

Általános rendeltetésű gép gyártása
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28.11

Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijárműmotor)

Nem tartozik ide:
- a közúti gépjármű belső égésű motorja, lásd 29.10.1
- a légi- és űrjármű motor, hajtómű, lásd 30.30.1
- a motorkerékpár szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, 30.91.3
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a villamos áramfejlesztő gép (kivéve a turbinagenerátor gépcsoport) gyártása, lásd 27.11
- az elsődlegesen hajtásra alkalmazott generátort tartalmazó gépcsoport (kivéve a turbinagenerátor
gépcsoport) gyártása, lásd 27.11
- a belső égésű motor villamos készülékeinek és villamos egységeinek gyártása, lásd 29.31
- közúti, a légi járművek és a motorkerékpárok motorjának gyártása, lásd 29.10, 30.30, 30.91
- sugár- és gázturbinás légcsavaros hajtómű, lásd 30.30
28.11.1

Motor (kivéve: repülő, gépjármű és kerékpármotorok)

Nem tartozik ide:
- a közúti gépjármű belső égésű motorja, lásd 29.10.1
- a légi- és űrjármű motor, hajtómű, lásd 30.30.1
- a motorkerékpár szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, 30.91.3

t
a

28.11.11

Hajó kívül felszerelhető szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motorja

28.11.12

Egyéb szikragyújtású hajómotor

28.11.13

Egyéb kompressziógyújtású, belső égésű motor

28.11.2

Turbina

28.11.21

Gőzturbina vízgőzre és egyéb gőzre

28.11.22

Vízturbina és vízikerék

28.11.23

Gázturbina (kivéve a turbóhajtómű és turbólégcsavaros hajtómű)

28.11.24

Szélturbina

28.11.3

Turbina alkatrésze

28.11.31

Gőzturbina alkatrésze

28.11.32

Vízturbina és vízikerék alkatrésze (beleértve a szabályozót is)

2
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Idetartozik még:
- a vízturbina és vízikerék szabályozó
28.11.33

Gázturbina alkatrésze (kivéve: a turbóhajtómű és a turbólégcsavaros hajtómű alkatrésze)

Nem tartozik ide:
- a turbóhajtómű és turbólégcsavaros repülőgép-hajtómű, lásd 30.30.12
28.11.4

Motor alkatrésze

28.11.41

Szikragyújtású, belső égésű motor alkatrésze (kivéve: a repülőgépmotor alkatrésze)

Nem tartozik ide:
- a szikragyújtású repülőgépmotor alkatrész, lásd 30.30.15
- a turbóhajtómű, légcsavaros gázturbinás repülőgép-hajtómű alkatrésze, lásd 30.30.16
28.11.42

Egyéb m.n.s. motor alkatrésze
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28.11.9

Motor, turbina (kivéve: a légi, közútijárműmotor) gyártásával kapcsolatos részműveletek
végzése bérmunkában

Nem tartozik ide:
- a közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában, lásd 29.10.9
- a légi és űrjármű, ehhez kapcsolódó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában, lásd 30.30.99
- a motorkerékpár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában, lásd 30.91.9
28.11.99

Motor, turbina (kivéve: a légi, közútijárműmotor) gyártásával kapcsolatos részműveletek
végzése bérmunkában

Nem tartozik ide:
- a közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában, lásd 29.10.99
- a légi és űrjármű, ehhez kapcsolódó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában, lásd 30.30.99
- a motorkerékpár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában, lásd 30.91.99
28.12

Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kompresszorgyártás, lásd 28.13
- a nem hidraulikus rendszerben alkalmazott szivattyú gyártása, lásd 28.13
- a nem hidraulikus, pneumatikus alkalmazású szelepek gyártása, lásd 28.14
- a mechanikai erőátviteli készülékek gyártása, lásd 28.15
28.12.1
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Hidraulikus, pneumatikus lineáris működésű berendezés (kivéve: alkatrész)

Nem tartozik ide:
- a hidraulikus, pneumatikus lineáris és forgó motor alkatrésze, lásd 28.12.20

á
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28.12.11

Hidraulikus, pneumatikus lineáris működésű motor (munkahenger)

28.12.12

Forgó hidraulikus, pneumatikus motor

28.12.13

Hidraulikus szivattyú

28.12.14

Hidraulikus és pneumatikus szelep

28.12.15

Szerelt hidraulikus részegység

28.12.16

Hidraulikus rendszer

28.12.2

Hidraulikus és pneumatikus lineáris és forgó motor alkatrésze

28.12.20

Hidraulikus és pneumatikus lineáris és forgó motor alkatrésze

28.12.9

Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

28.12.99

Hidraulikus, pneumatikus
bérmunkában

28.13

Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

28.13.1

Folyadékszivattyú; folyadékemelő berendezés

28.13.11

Üzemanyagszivattyú, kenőanyagszivattyú, hűtőközeg szivattyúja, betonszivattyú

28.13.12

Egyéb dugattyús, alternáló mozgású folyadékszivattyú

28.13.13

Egyéb forgó mozgású, térkiszorításos folyadékszivattyú

28.13.14

Egyéb centrifugális folyadékszivattyú; egyéb szivattyú

28.13.2

Levegő és vákuumszivattyú, levegő és gázkompresszor

2
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berendezés

gyártásával
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28.13.21

Vákuumszivattyú

28.13.22

Kézi vagy lábműködtetésű légszivattyú

28.13.23

Hűtőkompresszor

28.13.24

Légkompresszor kerekes alvázon

28.13.25

Turbókompresszor

28.13.26

Dugattyús kompresszor, alternáló mozgású

28.13.27

Forgóelemes kompresszor, egy vagy többtengelyes

28.13.28

Egyéb kompresszor

28.13.3

Szivattyú, kompresszor alkatrésze

28.13.31

Szivattyú, folyadék emelőmű alkatrésze

28.13.32

Vákuumszivattyú, levegő, gázkompresszor, szellőzőberendezés és vegyi fülke alkatrésze

28.13.9

Egyéb szivattyú,
bérmunkában

28.13.99

Egyéb szivattyú, kompresszor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.14

Csap, szelep gyártása

kompresszor

gyártásával

oz

kapcsolatos

t
l
á

v
1

t
a

részműveletek

végzése

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a nem keményített vulkanizált gumiból, üvegből vagy kerámiából készült szelep gyártása, lásd 22.19, 23.19,
23.44
- a belső égésű motor szívó- és kipufogószelepeinek gyártása, lásd 28.11
- a hidraulikus, pneumatikus szelep, a pneumatikus rendszer légtechnikai készülék szelepének gyártása, lásd
28.12
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28.14.1

Csap, szelep, tolózár és hasonló fémszerelvények csővezetékhez, kazánhoz, tartályhoz,
medencéhez és egyéb hasonló berendezéshez

28.14.11

Nyomáscsökkentő, szabályozó, vizsgáló és biztonsági szelep

28.14.12

Csap, szelep, hasonló fémszerelvény mosdóhoz, fürdőkádhoz, bidéhez, vízgyűjtő medencéhez,
központi fűtés radiátorszelepe

28.14.13

Folyamatirányító, kapuzó szelep, gömbházas szelep, egyéb szelep

28.14.2

Csap, szelep és hasonló fémszerelvény alkatrésze

28.14.20

Csap, szelep és hasonló fémszerelvény alkatrésze

28.14.9

Csap, szelep gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.14.99

Csap, szelep gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.15

Csapágy, erőátviteli elem gyártása

1
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az egyéb (nem erőátviteli) lánc gyártása, lásd 25.93
- a hidraulikus erőátvitel eszközeinek gyártása, lásd 28.12
- a hidrosztatikus erőátvitel eszközeinek gyártása, lásd 28.12
- az elektromágneses tengelykapcsoló gyártása, lásd 27.90
- jármű vagy légi jármű alegységeként alkalmazott erőátvivő berendezés gyártása, lásd 29 és 30 ágazatok
28.15.1

Golyós és görgőscsapágy
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28.15.10

Golyós és görgőscsapágy

28.15.2

Fogaskerekes hajtómű, egyéb erőátviteli elem (csapágy, kerekes és egyéb hajtás)

28.15.21

Tagokból szerelt vas és acéllánc

28.15.22

Erőátviteli elem (beleértve a bütykös és forgattyús tengelyt is)

Idetartozik még:
- a bütykös és forgattyús tengely
28.15.23

Csapágyház, siklócsapágyak

28.15.24

Fogaskerekes hajtómű, golyós és egyéb áttétmű; fogaskerekes és más állítható sebességváltó

28.15.25

Lendkerék, szíjtárcsa (beleértve a szíjhajtás gépegységét is)

Idetartozik még:
- a szíjhajtás gépegysége
28.15.26

t
a

Tengelykapcsoló, tengelykötés (beleértve a kardántengelyt is)
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Idetartozik még:
- a kardántengely
28.15.3

Fogaskerekes hajtómű csapágy és erőátviteli készülék alkatrésze

28.15.31

Csapágygolyó, tű, görgő, a golyós vagy gördülőcsapágy alkatrésze

28.15.32

Tagokból szerelt vas és acéllánc alkatrészei

28.15.39

Csapágy és erőátviteli készülék m.n.s. alkatrésze

28.15.9

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

28.15.99

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

28.2

Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

28.21

Fűtőberendezés, kemence gyártása
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a háztartási villanysütők gyártása, lásd 27.51
- a mezőgazdasági szárítók gyártása, lásd 28.93
- a sütőipari kemencék gyártása, lásd 28.93
- fa-, papírpép-, papír-, papírlemez-szárító berendezések gyártása, lásd 28.99
- az orvosi, sebészeti és laboratóriumi fertőtlenítő berendezés gyártása, lásd 32.50
- a fogtechnikus üzem laboratóriumi hőkészülékeinek gyártása, lásd 32.50
- a hordozható, kiegészítő fűtésre szánt készülékek és ventilátorok, lásd 27.51
- fűtés rögzített elektromos berendezéseinek gyártása pl. lakásfűtés, medencefűtés, lásd 27.51
- a lakásfűtés rögzített nem elektromos berendezéseinek gyártása, mint pl. napkollektoros, gőz- vagy
olajfűtésű és hasonló hőforrás, fűtőkészülék, lásd 27.52
- villamos háztartási fűtőkészülékek gyártása (villamos levegőmelegítő, hőszivattyú stb.); nem villamos
háztartási levegőmelegítő gyártása, lásd 27.51. 27.52
28.21.1

Kemence, kemenceégő és alkatrészeik

28.21.11

Kemenceégők; tüzelőberendezés egységei; mechanikus rostély, hamuürítő és hasonlók

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a napenergiát villamosenergiává alakító napelem, lásd 26.11.22
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28.21.12

Ipari vagy laboratóriumi kazánok és nem villamos kemencék, beleértve a hulladékégető
kemencéket is (kivéve: a sütőipari kemence)

Idetartozik még:
- a hulladékégető kemence
Nem tartozik ide:
- a nem villamos sütőkemence, lásd 28.93.15
28.21.13

Villamosipari, laboratóriumi kályha, kemence; indukciós vagy ellenállásos fűtésű elektromos
hőkezelő készülék, berendezés

28.21.14

Alkatrész, tartozék égőegységhez, kemencéhez, kályhához

28.21.9

Kemence, kemenceégő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.21.99

Kemence, kemenceégő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.22

Emelő, anyagmozgató gép gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a többcélú ipari robot gyártása, lásd 28.99
- a föld felszíne alatt felhasznált folyamatos működésű szállítóberendezések, elevátorok gyártása, lásd 28.92
- a földkitermelő és -rakodógép gyártása, lásd 28.92
- úszódaru, vasúti daru, darus kocsi gyártása, lásd 30.11 30.20
- felvonó, mozgólépcső üzembe helyezése, lásd 43.29

t
a

z
o
lt

28.22.1

Emelő és anyagmozgató berendezés és annak alkatrésze

28.22.11

M.n.s. csigasor és emelő

28.22.12

Szállítógép és csörlő földalatti használatra (aknába); csigasor és emelő

28.22.13

Járműemelő, csigás emelő gépjárműhöz

28.22.14

Árbocdaru, daru, mobildaru, bakdaru, közúti jármű, rászerelt daruval

28.22.15

Villás emelőtargonca, egyéb üzemi targonca és vasúti pályaudvari vontatótargonca

28.22.16

Felvonó, vedres felvonó, mozgólépcső, mozgójárda

28.22.17

Pneumatikus és egyéb folyamatos működésű, anyagot, árut továbbító szállítóberendezés,
konvejor

28.22.18

Egyéb emelő, anyagmozgató, rakodó és ürítő (kirakodó) berendezés

28.22.19

Emelő, anyagmozgató berendezés alkatrésze

28.22.2

Vödör, kotrókanál, markoló és fogó daruhoz, kotrógéphez és más hasonló géphez

28.22.20

Vödör, kotrókanál, markoló és fogó daruhoz, kotrógéphez és más hasonló géphez

28.22.9

Emelő, anyagmozgató berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

28.22.99

Emelő, anyagmozgató
bérmunkában

28.23

Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

2

8
0

6

1
0

1
0
-

á
v

berendezés

gyártásával

Nem tartozik ide:
- a számítógép, perifériás egység gyártása, lásd 26.20
28.23.1

Könyvelőgép és hasonló gépek számolóegységgel
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28.23.10

Könyvelőgép és hasonló gépek számolóegységgel

Idetartozik:
- az írógép és szövegszerkesztő gép
- az elektronikus számológép és zsebméretű adatrögzítő készülék, kijelző és számoló funkcióval
- a pénztárgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gépek számolóegységgel
28.23.2

Egyéb irodai gép és alkatrészei

28.23.21

Egyéb irodai gép

Idetartozik:
- a fénymásoló készülék, beleértve az optikai rendszerű vagy kontakt típusú és termo-másológépet
- az irodai ofszet gép, lapadagoló
28.23.22

Egyéb irodai gép alkatrésze és tartozéka

28.23.9

Irodai, könyvelő gépekkel kapcsolatos ipari szolgáltatások; irodagép (kivéve: a számítógép
és perifériái) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

Nem tartozik ide:
- a számítógép és perifériás egységeinek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában, lásd
26.20.99
28.23.91

t
a

z
o
lt

Irodai, könyvelőgépekkel kapcsolatos ipari szolgáltatások (kivéve: a számítógép és perifériái)

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az irodai és könyvelőgépek összeszerelése
Nem tartozik ide:
- a számítógéppel és perifériás egységeivel kapcsolatos ipari szolgáltatás, lásd 26.20.91
28.23.99

á
v

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

1
0
-

Nem tartozik ide:
- a számítógép és perifériás egységeinek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában, lásd
26.20.99
28.24

6

8
0

Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:- a kéziszerszámok cserélhető szerszámainak gyártása, lásd 25.73- az
elektromos kézi forrasztó-, hegesztőkészülékek gyártása, lásd 27.90

1
0

28.24.1

Elektromechanikus és egyéb gépi meghajtású hordozható kéziszerszám

28.24.11

Elektromechanikus kéziszerszám, beépített villanymotorral

28.24.12

Egyéb gépi meghajtású hordozható kéziszerszám

28.24.2

Gépi meghajtású hordozható kéziszerszám alkatrésze

28.24.21

Beépített villanymotorral hajtott elektromechanikus hordozható kéziszerszám alkatrésze

28.24.22

Egyéb gépi meghajtású hordozható kéziszerszám alkatrésze

28.24.9

Gépi meghajtású hordozható kézi szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek
végzése bérmunkában

28.24.99

Gépi meghajtású hordozható kézi szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

28.25

Nem háztartási hűtő, légállapotszabályozó gyártása

2

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a háztartási hűtő- és fagyasztókészülék gyártása, lásd 27.51
- a háztartási ventilátor gyártása, lásd 27.51
- a hőszivattyú, lásd 28.21
131

FELDOLGOZÓIPAR

28.25.1

Hőcserélő egység; nem háztartási hűtő és fagyasztó, légállapotszabályozó berendezés

28.25.11

Hőcserélő készülék, levegőt vagy más gázt cseppfolyósító berendezés

28.25.12

Légállapotszabályozó berendezés

28.25.13

Nem háztartási hűtő és fagyasztóberendezés, hőszivattyú

28.25.14

M.n.s. gáztisztító és gázszűrő berendezés, készülék

28.25.2

Ventilátor (kivéve a mennyezeten, falon, tetőn, ablakban, asztalon elhelyezett típusokat)

28.25.20

Ventilátor (kivéve a mennyezeten, falon, tetőn, ablakban, asztalon elhelyezett típusokat)

28.25.3

Hűtő, légállapotszabályozó berendezés alkatrésze

28.25.30

Hűtő, légállapotszabályozó berendezés alkatrésze

28.25.9

Nem háztartási hűtő, légállapotszabályozó
részműveletek végzése bérmunkában

28.25.99

Nem háztartási hűtő, légállapotszabályozó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek
végzése bérmunkában

28.29

M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

berendezés

t
a

gyártásával

kapcsolatos

z
o
lt

á
v

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a nagy érzékenységű laboratóriumi és precíziós mérlegek gyártása, lásd 26.51
- a háztartási hűtő- és fagyasztókészülék gyártása, lásd 27.51
- a háztartási ventilátor gyártása, lásd 27.51
- a villamos hegesztő-, forrasztó berendezés gyártása, lásd 27.90
- a mezőgazdasági permetező berendezés gyártása, lásd 28.30
- a fém- vagy üveggyártó hengerlő berendezés és hengereik gyártása, lásd 28.91, 28.99
- a mezőgazdasági szárító gyártása, lásd 28.93
- az élelmiszert szűrő, tisztító berendezés gyártása, lásd 28.93
- a tejszeparátor gyártása, lásd 28.93
- a mosodai ruhaszárító berendezés gyártása, lásd 28.94
- a textilnyomógép gyártása, lásd 28.94

8
0

6

1
0

1
0
-

28.29.1

Gázfejlesztő, desztilláló, szűrőberendezés

28.29.11

Generátorgáz, vízgáz, acetiléngázfejlesztő és ehhez hasonló berendezés, lepárló és
rektifikálóüzem

28.29.12

Folyadékszűrő és tisztító berendezés

28.29.13

Olajszűrő, benzinszűrő és légszűrő belső égésű motorhoz

28.29.2

Palackot és egyéb edényt tisztító, töltő és csomagológép; tűzoltó készülék, szórópisztoly,
homok és gőzfúvó gép; tömítés

28.29.21

Palackot és más tartályt tisztító, töltő és csomagológép, rakománybálázó gép

28.29.22

Tűzoltó készülék, szórópisztoly, homok és gőzfúvó gép, hasonló eszköz (kivéve: a
mezőgazdasági szóró, porlasztó berendezés)

28.29.23

Fémalapú tömítés; mechanikai tömítés

28.29.3

Ipari, háztartási és egyéb tömegmérő berendezés

28.29.31

Ipari tömegmérő berendezés; szállítószalagon mozgó áruk tömegét folyamatosan mérő
berendezés; állandó (azonos) tömeget mérő készülék, és mérleg előre meghatározott tömeg
adagolására

2

Idetartozik még:
- a gépipari precíziós mérőeszköz
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28.29.32

Háztartási és személymérleg, tömegmérő berendezés

28.29.39

Egyéb tömegmérő gépi berendezés

Idetartozik még:
- a vízszintező (libella), mérőszalag és hasonló kézi eszköz
28.29.4

Centrifuga, kalander, árukiadó automata

28.29.41

M.n.s. centrifuga

28.29.42

Kalander, egyéb hengerlőberendezés (kivéve: fém és üvegipari kalander)

28.29.43

Árukiadó automata

28.29.5

Ipari edénymosogató berendezés

28.29.50

Ipari edénymosogató berendezés

28.29.6

Ipari folyamatok hőmérsékletváltoztatásával működő m.n.s anyagkezelő berendezés

28.29.60

Ipari folyamatok hőmérsékletváltoztatásával működő m.n.s anyagkezelő berendezés

28.29.7

Nem villamos lágy és keményforrasztó, hegesztőberendezés, készülék, ezek alkatrészei;
gázzal működő gép, készülék felületi hőkezeléshez

28.29.70

Nem villamos lágy és keményforrasztó, hegesztőberendezés, készülék, ezek alkatrészei; gázzal
működő gép, készülék felületi hőkezeléshez

28.29.8

Egyéb általános rendeltetésű gép alkatrésze

28.29.81

Gáz és vízgázfejlesztő berendezés alkatrésze

28.29.82

Centrifuga alkatrésze; folyadék és gázszűrő, tisztító gépének, berendezésének alkatrésze

28.29.83

Kalander,
egyéb
hengerlőberendezés
tömegmérőberendezés súlyai

28.29.84

Villamos csatlakozást nem tartalmazó m.n.s. gépegység

28.29.85

Edénymosogató berendezés, tisztító, töltő és csomagológép alkatrésze

28.29.86

Nem villamos lágy és keményforrasztó, hegesztőberendezés, készülék alkatrésze; felületi
hőkezelő gázüzemű gép, készülék alkatrésze

28.29.9

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

28.29.99

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

28.3

Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

28.30

Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

t
a
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alkatrésze;

szóróberendezés

alkatrésze;

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a nem gépi hajtású mezőgazdasági kéziszerszámok gyártása, lásd 25.73
- a mezőgazdasági konvejorok gyártása, lásd 28.22
- a gépi hajtású mezőgazdasági kéziszerszámok gyártása, lásd 28.24
- a tejszeparátor gyártása, lásd 28.93
- a mag- és szárított hüvelyes termés tisztítását, válogatását, osztályozását végző gép gyártása, lásd 28.93
- a nyerges és egyéb közúti vontatók gyártása, lásd 29.10
- a közúti pótkocsi, nyerges pótkocsi gyártása, lásd 29.20
28.30.1

Gyalogos irányítású (kerti) traktor
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28.30.10

Gyalogos irányítású (kerti) traktor

28.30.2

Egyéb mezőgazdasági traktor

28.30.21

Traktor, legfeljebb 37 kW motorteljesítményű

28.30.22

Traktor, több mint 37 kW, legfeljebb 59 kW motorteljesítményű

28.30.23

Traktor, több mint 59 kW motorteljesítményű

28.30.3

Talajművelő gép

28.30.31

Eke

28.30.32

Borona, talajlazító, kultivátor, gyephasogató borona

28.30.33

Vető, ültető és átültető gép

28.30.34

Trágyaelosztó és szóró berendezés

28.30.39

Egyéb talajművelő gép

28.30.4

Fűkaszálógép sportpálya, park nyírására

28.30.40

Fűkaszálógép sportpálya, park nyírására

28.30.5

Betakarítógép

28.30.51

M.n.s. fűkaszálógép (beleértve a traktorra szerelhető vágószerkezetet is)

Idetartozik még:
- a traktorra szerelhető vágószerkezet

1
0
-

t
a

z
o
lt

á
v

8
0

28.30.52

Takarmánybetakarító gép

28.30.53

Szalma és takarmánynövénybálázó gép (beleértve a felszedőbálázó gépet is)

6

1
0

Idetartozik még:
- a felszedő-bálázó gép

2

28.30.54

Gyökeres vagy gumósnövénybetakarító gép

28.30.59

M.n.s. betakarító, cséplőgép (kombájn)

28.30.6

Por és folyadékszóró, permetező berendezés mezőgazdasági és kertészeti célra

28.30.60

Por és folyadékszóró, permetező berendezés mezőgazdasági és kertészeti célra

28.30.7

Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi, félpótkocsi

28.30.70

Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi, félpótkocsi

28.30.8

Egyéb mezőgazdasági gép

28.30.81

Tojás, gyümölcs és egyéb terménytisztító, válogató, osztályozó gép (kivéve: a vetőmagot,
magot, szárított hüvelyes terményt)

Nem tartozik ide:
- a gabona, mag, szárított hüvelyes terménytisztító, válogató és osztályozó gép, lásd 28.93.20
28.30.82

Fejőgép

28.30.83

Takarmányelőkészítő gép
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28.30.84

Baromfikeltető berendezés, inkubátor

28.30.85

Baromfitenyésztő gép

28.30.86

M.n.s. mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, baromfitenyésztő és méhészeti gép

28.30.9

Mezőgazdasági, kertészeti gép alkatrésze; mezőgazdasági, erdészeti gép gyártásával
kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.30.91

Betakarítógép m.n.s alkatrésze

28.30.92

Talajművelő gép alkatrésze

28.30.93

Egyéb mezőgazdasági gép alkatrésze

28.30.94

Fejőgép, tejbegyűjtő berendezés m.n.s alkatrésze

28.30.99

Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.4

Szerszámgépgyártás

28.41

Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

t
a

z
o
lt

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:- a kéziszerszámok cserélhető szerszámainak gyártása, lásd 25.73- az
elektromos forrasztó-, hegesztő berendezés gyártása, lásd 27.90

á
v

28.41.1

Lézer, ultrahang és hasonló sugárral
fémmegmunkáló központ és hasonlók

28.41.11

Lézer, ultrahang, víz és hasonló sugárral működő fémmegmunkáló szerszámgép

1
0
-

Idetartozik még:
- a vízsugárral vágó gép

működő

fémmegmunkáló

8
0

28.41.12

Megmunkáló központ, egy és többállomásos fémmegmunkáló gyártósor

28.41.2

Esztergáló, fúró és maró fémmegmunkáló szerszámgép

28.41.21

Esztergáló fémmegmunkáló szerszámgép

28.41.22

M.n.s. fémfúró, maró, menetvágó és menetfúró szerszámgép

6

1
0

2

szerszámgép;

Nem tartozik ide:
- az oszlopos fúró vagy forgó ütvefúró, lásd 28.49.13
28.41.23

Köszörű, élező, gyalu, fűrész, vágó és egyéb felületfinomító szerszámgép fémekhez

28.41.24

Gyalugép, fűrész és vágógép, egyéb fémdaraboló szerszámgép

Nem tartozik ide:
- a reszelőgép, lásd 28.49.13
28.41.3

Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép

28.41.31

Hajlító, hajtogató, egyengető fémmegmunkáló gép

28.41.32

Lyukasztó, szélező fémmegmunkáló gép

Nem tartozik ide:
- a fémlemezvágó, lásd 28.49.13
28.41.33

Kovácsoló, süllyesztékes kovácsoló, dombornyomó sajtológép, kalapácsológép; hidraulikus és
m.n.s. sajtológép fémmegmunkáláshoz
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28.41.34

M.n.s. szerszámgép fém, zsugorított fémkarbid, cermet forgácsmentes megmunkálásához

Nem tartozik ide:
- a szegecselőgép, lásd 28.49.13
28.41.4

Fémmegmunkáló szerszámgép alkatrésze, tartozéka

28.41.40

Fémmegmunkáló szerszámgép alkatrésze, tartozéka

28.41.9

Fémmegmunkáló
bérmunkában

28.41.99

Fémmegmunkáló szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.49

Egyéb szerszámgép gyártása

szerszámgép

gyártásával

kapcsolatos

részműveletek

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- szerszámgép cserélhető szerszámainak (fúró, lyukasztó, menetmetsző,
esztergakészülék, fűrészlap, forgácsoló kés stb.) gyártása, lásd 25.73
- villamos kézi forrasztópáka, forrasztópisztoly gyártása, lásd 27.90
- a gépi hajtású kéziszerszám gyártása, lásd 28.24
- a fémhengermű és -öntöde gépeinek gyártása, lásd 28.91
- a bányászati és kőfejtő gépek gyártása, lásd 28.92

mérőeszköz,

végzése

marófej,

t
a
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o
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28.49.1

Kő, fa és hasonló kemény anyagot megmunkáló szerszámgép

28.49.11

Kő, kerámia, beton és hasonló ásványi anyag, üveg hidegmegmunkáló szerszámgépe

28.49.12

Fa, parafa, csont, keménygumi és műanyag és hasonló kemény anyag megmunkáló
szerszámgépe, galvánréteget készítő villamos berendezés

28.49.13

Oszlopos fúró vagy forgó ütvefúró, reszelőgép, szegecselőgép, fémlemezvágó

28.49.2

Szerszámbefogó

28.49.21

Szerszámbefogó és önnyíló menetmetszőfej szerszámgéphez

28.49.22

Munkadarabbefogó szerszámgéphez

28.49.23

Osztófej és más speciális tartozék szerszámgéphez

28.49.24

Fa, parafa, kő, keménygumi és hasonló kemény anyag megmunkálására szolgáló szerszámgép
alkatrésze és tartozéka

28.49.9

Egyéb szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.49.99

Egyéb szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.9

Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

28.91

Kohászati gép gyártása
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a húzópad gyártása, lásd 28.41
- az öntödei formakészítő gép gyártása, lásd 28.99
28.91.1

Kohászati berendezés és alkatrésze

28.91.11

Konverter, öntőüst, öntőforma öntecshez és öntőberendezés; hengermű berendezése

28.91.12

Kohászati berendezés, fémhengermű alkatrésze

28.91.9

Kohászati berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.91.99

Kohászati berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
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28.92

Bányászati, építőipari gép gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az emelő- és szállítóberendezések gyártása, lásd 28.22
- traktor, mezőgazdasági és közúti vontató gyártása, lásd 28.30, 29.10
- a kőmegmunkáló szerszámgépek gyártása a kőfűrészelés és -tisztítás gépeivel együtt, lásd 28.49
- a betonkeverő gépjármű gyártása, lásd 29.10
28.92.1

Bányászati gép

28.92.11

Föld alatti bányaüzem folyamatosan működő szállító berendezése

28.92.12

Vágathajtó gép szénhez és kőzethez, alagútfúró gép; egyéb fúró, aknamélyítő berendezés

28.92.2

Önjáró munkagép földhöz, ásványhoz vagy érchez, földgyalu, földnyeső gép (szkréper),
talajegyengető, vágányaláverő gép, tömörítő vagy talajkitermelő gép (beleértve a
homlokgyalut, kotrógépet és úthengert is)

Idetartozik még:
- a homlokgyalu, kotrógép és az úthenger

t
a

28.92.21

Önjáró buldózer, homlokgyalu

28.92.22

Önjáró talajgyalu (gréder) és talajegyengető, önjáró földnyeső (szkréper)

28.92.23

Vágányaláverő gép, úthenger, önjáró

28.92.24

Homlokrakodós kotrógép, önjáró

28.92.25

Kotrógép és exkavátor 360 fokban körbeforgó felsővázzal, önjáró (kivéve: a homlokrakodós
kotrógép)
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Nem tartozik ide:
- a homlokrakodós kotrógép, lásd 28.92.24
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28.92.26

Egyéb önjáró mechanikai kotrógép, exkavátor, kotrórakodó gép; egyéb önjáró bányászati gép

28.92.27

Tolólap vagy markoló földgéphez

28.92.28

Dömper nem közúti közlekedésre

28.92.3

Egyéb kitermelő berendezés

28.92.30

Egyéb kitermelő berendezés

28.92.4

Föld, kő, érc és más ásvány válogatásának, őrlésének, keverésének és egyéb kezelésének
berendezése

28.92.40

Föld, kő, érc és más ásvány válogatásának, őrlésének, keverésének és egyéb kezelésének
berendezése

28.92.5

Lánctalpas vontató (traktor)

28.92.50

Lánctalpas vontató (traktor)

28.92.6

Bányászati, építőanyag és építőipari berendezés alkatrésze, tartozéka

28.92.61

Fúrás, földmunka, kitermelés berendezéseinek alkatrésze; darualkatrész

28.92.62

Alkatrész föld, kő és hasonló válogatásának, őrlésének egyéb kezelésének berendezéséhez

28.92.9

Bányászati, építőipari berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

28.92.99

Bányászati, építőipari berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
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28.93

Élelmiszer, dohányipari gép gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az élelmiszer- és tejbesugárzó berendezés gyártása, lásd 26.60
- a csomagoló-, pántoló- és súlymérő-berendezés gyártása, lásd 28.29
- a tojás, gyümölcs, egyéb terméstisztító-, -válogató vagy -osztályozó gép gyártása (a gabona és szárított
hüvelyes termény kivételével), lásd 28.30
28.93.1

Élelmiszeripari, italgyártó és dohányipari gép (kivéve: alkatrész)

Nem tartozik ide:
- az italgyártó gép és berendezés alkatrésze, lásd 28.93.31
- az élelmiszeripari gép és berendezés alkatrésze, lásd 28.93.32
- a dohányipari gép és berendezés alkatrésze, lásd 28.93.33
28.93.11

Tejipari fölözőgép

28.93.12

Tejfeldolgozó gép

28.93.13

Őrlő és más m.n.s. berendezések, gabona, szárított hüvelyes termény feldolgozására

28.93.14

Szőlő és gyümölcsbor, gyümölcslé és hasonló ital gyártásának berendezése

28.93.15

Sütőkemence (nem villamos), nem háztartási főző és hevítő berendezés

28.93.16

Mezőgazdasági termékek szárítóberendezése

28.93.17

Étel és italkészítő ipari berendezés, beleértve a zsír és az olajgyártás gépeit is

Idetartozik még:
- a zsír- és az olajgyártó ipari gép
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28.93.18

M.n.s. dohányipari gép és berendezés

28.93.2

Gabona, mag, szárított hüvelyes terménytisztító, válogató és osztályozó gépe

28.93.20

Gabona, mag, szárított hüvelyes terménytisztító, válogató és osztályozó gépe

28.93.3

Élelmiszeripari, italgyártó és dohányipari gép és berendezés alkatrésze

28.93.31

Italgyártó gép és berendezés alkatrésze

28.93.32

Élelmiszeripari gép és berendezés alkatrésze

28.93.33

Dohányipari gép és berendezés alkatrésze

28.93.34

Alkatrész gabona, mag, szárított hüvelyes termény tisztító, válogató és osztályozógépéhez

28.93.9

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

28.93.99

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

28.94

Textil, ruházati, bőripari gép gyártása
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a Jacquard-gépek papír- vagy kartonkártyáinak gyártása, lásd 17.29
- a háztartási mosó- és szárítógépek gyártása, lásd 27.51
- a kalander típusú vasalógépek (mángorlógépek) gyártása, lásd 28.29
- a könyvkötészet gépeinek gyártása, lásd 28.99
28.94.1

Textilelőkészítő, fonodai, szövödei, kötödei gép
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28.94.11

Szintetikus, mesterséges
textilrostelőkészítő gép

szál

sajtoló,

nyújtó,

szálszerkezetét

28.94.12

Fonodai gép, cérnázó és sodró, csévélő, orsózó gép

28.94.13

Szövödei gép

28.94.14

Kötödei gép; tűző és hasonló gép; paszomány és kötélgyártó gép

28.94.15

Textilgyártás segédgépe; textilnyomó berendezés

28.94.2

Textil és ruházati ipari egyéb gép (beleértve a varrógépet is)

alakító,

vágó

gépe,

Idetartozik még:
- a varrógép
28.94.21

Fonal és szövetmosó, tisztító, fehérítő, vasaló, nyomó, festő, csévélő és hasonló gép;
nemezkikészítés berendezése

28.94.22

Mosodai
mosógép;
vegytisztító
szárazruhakapacitással

28.94.23

Centrifugális ruhaszárító gép

28.94.24

Varrógép (kivéve: a háztartási és könyvvarrógép)

berendezés;

Nem tartozik ide:
- a háztartási varrógép, lásd 28.94.40
- a könyvvarró gép, lásd 28.99.11

ruhaszárító

10
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28.94.3

Bőr és szőrmegyártás, cipő és hasonló termékek gyártásának és javításának gépe

28.94.30

Bőr és szőrmegyártás, cipő és hasonló termékek gyártásának és javításának gépe

28.94.4

Háztartási varrógép

28.94.40

Háztartási varrógép

28.94.5

Szövödei, fonodai gép és egyéb textilruházati és bőripari és ruhagyártás gépe alkatrésze,
tartozéka

28.94.51

Szövödei, fonodai gép alkatrésze, tartozéka

28.94.52

Egyéb textilruházati és bőripari gép alkatrésze

28.94.9

Textilruházati
bérmunkában

28.94.99

Textilruházati és bőripari gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.95

Papíripari gép gyártása

28.95.1

Papír, kartongyártó gép és alkatrésze

28.95.11

Papír, kartongyártó gép (kivéve: alkatrészei)

és

8
0

6

1
0

2

1
0
-

bőripari

gép

gyártásával

kapcsolatos

részműveletek

végzése

Nem tartozik ide:
- a papír, kartongyártó gép alkatrésze, lásd 28.95.12
28.95.12

Papír, kartongyártó gép alkatrésze

28.95.9

Papír, kartongyártó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.95.99

Papír, kartongyártó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
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28.96

Műanyag, gumifeldolgozó gép gyártása

28.96.1

Műanyag és gumifeldolgozó gép, műanyag és gumiterméket gyártó gép

28.96.10

Műanyag és gumifeldolgozó gép, műanyag és gumiterméket gyártó gép

28.96.2

Alkatrész műanyag és gumifeldolgozó géphez, műanyag és gumiterméket gyártó géphez

28.96.20

Alkatrész műanyag és gumifeldolgozó géphez, műanyag és gumiterméket gyártó géphez

28.96.9

Műanyag, gumifeldolgozó
bérmunkában

28.96.99

Műanyag, gumifeldolgozó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

28.99

M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

gép

gyártásával

kapcsolatos

részműveletek

végzése

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a háztartási felszerelések gyártása, lásd 27.5
- a fotómásoló gép, berendezés gyártása, lásd 28.23
- a keménygumit és műanyagot, hideg üveget megmunkáló gépek gyártása, lásd 28.49
- a bugaöntő forma gyártása, lásd 28.91
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28.99.1

Nyomdaipari, könyvkötészeti gép és alkatrésze

28.99.11

Könyvkötészeti gép (beleértve a könyvvarrógépet is)

Idetartozik még:
- a könyvvarró gép
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28.99.12

Betűszedés, nyomtatáskép és nyomólemezkészítés gépei, készülékei és berendezései

28.99.13

Ofszet nyomdagép (nyomógép) (kivéve az irodai gépek)

8
0

Nem tartozik ide:
- az irodai ofszet gép, lapadagoló, lásd 28.23.21
28.99.14

6

Egyéb nyomdagép (kivéve: az irodai gépek)

1
0

Nem tartozik ide:
- az irodai ofszet gép, lapadagoló, lásd 28.23.21

2

28.99.2

Kizárólag vagy főként a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze,
elektronikus integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához felhasznált
gép és készülék

28.99.20

Kizárólag vagy főként a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze,
elektronikus integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához felhasznált gép és
készülék

28.99.3

M.n.s. speciális gép

28.99.31

Fa, papírpép, papír vagy kartonszárító gép; m.n.s. nem háztartási szárító

28.99.32

Körhinta, hinta, céllövölde és egyéb vidámparki berendezés

28.99.39

Légi járműveket felbocsátó, katapultáló és hasonló berendezés; gumiabroncskiegyensúlyozó,
m.n.s. speciális gép

28.99.4

Nyomdaipari, könyvkötészeti gép alkatrésze

28.99.40

Nyomdaipari, könyvkötészeti gép alkatrésze

28.99.5

Alkatrész a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus
integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához kizárólag vagy főként
felhasznált készülékhez, berendezéshez; egyéb speciális gép alkatrésze
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28.99.51

Alkatrész a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus
integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához kizárólag vagy főként felhasznált
készülékhez, berendezéshez

28.99.52

Egyéb speciális gép alkatrésze

28.99.9

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

28.99.99

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

29

Közúti jármű gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gépjármű karbantartása, javítása, lásd 45.20
29.1

Közúti gépjármű gyártása

29.10

Közúti gépjármű gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a villanymotor (kivéve az indítómotor) gyártása, lásd 27.11
- a gépjármű világítóberendezéseinek gyártása, lásd 27.40
- a dugattyú, dugattyúgyűrű, porlasztó gyártása, lásd 28.11
- a mezőgazdasági traktor gyártása, lásd 28.30
- az építőgép, bányagép vontatójának gyártása, lásd 28.92
- a nem közúti billenős gépjármű (dömper) gyártása, lásd 28.92
- a gépjármű-karosszéria gyártása, lásd 29.20
- a gépjármű villamos részeinek gyártása, lásd 27.90, 29.31
- a gépjármű alkatrészei és tartozékai gyártása, lásd 29.32
- a tank, egyéb katonai harcjármű gyártása, lásd 30.40
- a gépjármű karbantartása, javítása, átalakítása, lásd 45.20
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29.10.1

Közúti gépjármű belső égésű motorja

29.10.11

Gépjármű szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, legfeljebb 1000 cm3 lökettérfogatú

29.10.12

Gépjármű szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, több mint 1000 cm3 lökettérfogatú

29.10.13

Gépjármű kompressziógyújtású (dízel), belső égésű, dugattyús motorja

29.10.2

Személygépkocsi (közúti gépjármű, legfeljebb 9 személy szállítására)

29.10.21

Személygépkocsi, legfeljebb 1500 cm3 összlökettérfogatú, szikragyújtású motorral

29.10.22

Személygépkocsi, több mint 1500 cm3 összlökettérfogatú, szikragyújtású motorral

29.10.23

Személygépkocsi kompressziógyújtású (dízel és féldízel) motorral

29.10.24

Egyéb személygépkocsi

29.10.3

Személyszállító gépjármű 10 vagy több személy szállítására (autóbusz)

29.10.30

Személyszállító gépjármű 10 vagy több személy szállítására (autóbusz)

29.10.4

Tehergépjármű

29.10.41

Tehergépjármű kompressziógyújtású (dízel és féldízel) motorral

29.10.42

Tehergépjármű szikragyújtású motorral és egyéb tehergépjármű

29.10.43

Közúti vontató félpótkocsi vontatásra

29.10.44

Közúti gépjármű motorral szerelt alváza
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29.10.5

Különleges rendeltetésű gépjármű

29.10.51

Daruskocsi

29.10.52

Havon közlekedő jármű, golfkocsi és hasonló egyéb jármű motorral

29.10.59

M.n.s. speciális rendeltetésű gépjármű

29.10.9

Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

29.10.99

Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

29.2

Gépjárműkarosszéria, pótkocsi gyártása

29.20

Gépjárműkarosszéria, pótkocsi gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a speciális mezőgazdasági pótkocsi, nyergesvontató gyártása, lásd 28.30
- a gépjármű-karosszériák részegységeinek és szerelvényeinek gyártása, lásd 29.32
- az állati erővel vontatott jármű gyártása, lásd 30.99
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29.20.1

Gépjárműkarosszéria

29.20.10

Gépjárműkarosszéria

29.20.2

Pótkocsi, félpótkocsi; szállítótartály

29.20.21

Egy vagy több szállítási módra tervezett különleges konténer

29.20.22

Lakókocsi, pótkocsi és félpótkocsi, lakás vagy kempingezés céljára

29.20.23

Egyéb pótkocsi, félpótkocsi

29.20.3

Pótkocsi, félpótkocsi és gépi hajtás nélküli egyéb jármű alkatrésze

29.20.30

Pótkocsi, félpótkocsi és gépi hajtás nélküli egyéb jármű alkatrésze

29.20.4

Gépjárművek felújítása, összeszerelése, felszerelése, karosszériamunkák

29.20.40

Gépjárművek felújítása, összeszerelése, felszerelése, karosszériamunkák

2

1
0
-

á
v

8
0

6

1
0

z
o
lt

Idetartozik:
- a páncélozás személygépkocsin, védelmi céllal
- a személygépkocsi teljesítménynövelése (tuning)
- a gépjármű megrendelő igényére végzett átalakító szolgáltatása
Nem tartozik ide:
- a gépjármű javítása, karbantartása, lásd 45.20
29.20.5

Lakókocsi, mobil otthon összeszerelése

29.20.50

Lakókocsi, mobil otthon összeszerelése

29.20.9

Gépjárműkarosszéria, pótkocsi, félpótkocsi gyártásával kapcsolatos részműveletek
végzése bérmunkában

29.20.99

Gépjárműkarosszéria, pótkocsi, félpótkocsi gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

29.3

Közúti jármű alkatrészeinek gyártása
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29.31

Járművillamossági, elektronikai készülékek gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gépjármű-akkumulátorának gyártása, lásd 27.20
- a gépjármű-világítás készülékeinek gyártása, lásd 27.40
- az elektromágneses tengelykapcsoló gyártása, lásd 27.90
- a gépjármű- és más motor szivattyújának gyártása, lásd 28.13
29.31.1

Járműgyújtás és egyéb villamosvezetékösszeállítás járműhöz, repülőhöz, hajóhoz

29.31.10

Járműgyújtás és egyéb villamosvezetékösszeállítás járműhöz, repülőhöz, hajóhoz

29.31.2

Egyéb villamos készülék motorhoz és járműhöz és alkatrésze

29.31.21

Gyújtógyertya, gyújtómágnes, mágnesdinamó, mágneses lendkerék, elosztó, gyújtótekercs

29.31.22

Indítómotor, kettős funkciójú indítógenerátor, egyéb generátor és villamos készülék motorhoz

29.31.23

Villamos járművilágító és jelzőkészülék, ablaktörlő, jégmentesítő és riasztókészülék

29.31.3

Alkatrész járműmotorhoz és egyéb járművillamossági készülékhez

29.31.30

Alkatrész járműmotorhoz és egyéb járművillamossági készülékhez

29.31.9

Járművillamossági, elektronikai készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

29.31.99

Járművillamossági, elektronikai készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

29.32

Közúti jármű alkatrészeinek gyártása
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gépjármű gumiabroncsának gyártása, lásd 22.11
- a gumitömlő, -övek, -szalag és egyéb gumitermék gyártása, lásd 22.19
- dugattyú, dugattyúgyűrű és porlasztó gyártása, lásd 28.11
- gépjármű karbantartása, javítása, átalakítása, lásd 45.20

6
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29.32.1

Gépjárműülés

29.32.10

Gépjárműülés

29.32.2

Biztonsági öv, légzsák és karosszériaalkatrész és karosszériatartozék

29.32.20

Biztonsági öv, légzsák és karosszériaalkatrész és karosszériatartozék

29.32.3

M.n.s. egyéb gépjárműalkatrész és tartozék

29.32.30

M.n.s. egyéb gépjárműalkatrész és tartozék

29.32.9

Közútigépjárműalkatrész,
tartozék
m.n.s.
összeszerelése;
komplett
járműalkatrészgarnitúra beszerelése a gyártási folyamaton belül; egyéb gépjárműalkatrész
és tartozék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

29.32.91

Komplett járműalkatrészgarnitúra szerelő szolgáltatása bérmunkában

2

1
0

Idetartozik:
- a komplett járműalkatrész-garnitúra szerelő szolgáltatása
29.32.92

M.n.s. gépjárműalkatrész és tartozék összeszerelése

Idetartozik:
- a nem saját előállítású (beszerzett, beszállított) és a 29.32.30 termékcsoportba tartozó alkatrészek
részegységgé (pl. kipufogó, kerék, lökhárító) szerelése
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29.32.99

Egyéb gépjárműalkatrész és tartozék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

30

Egyéb jármű gyártása

30.1

Hajó, csónak gyártása

30.11

Hajógyártás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a hajótest szerelvényein kívül a hajó alkatrészeinek gyártása:
- a vitorla gyártása, lásd 13.92
- a hajócsavar (propeller) gyártása, lásd 25.99
- a vas- és acélhorgony gyártása, lásd 25.99
- a hajómotor gyártása, lásd 28.11
- a navigációs műszer gyártása, lásd 26.51
- a hajó világítástechnikai készülékeinek gyártása, lásd 27.40
- a kétéltű gépjármű gyártása, lásd 29.10
- a felfújható szabadidőhajó vagy -tutaj gyártása, lásd 30.12
- a hajó, úszó fémszerkezet szakosodott karbantartása, javítása, lásd 33.15
- a hajóbontás, lásd 38.31
- a vízi jármű belsejének kialakítása, lásd 43.3
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30.11.1

Hadihajó

30.11.10

Hadihajó

30.11.2

Személyhajó, teherhajó

30.11.21

Személy, sétahajó és hasonló személyszállító hajó; komp (minden fajtája)

30.11.22

Tengeri tartályhajó kőolaj, olajtermék, vegyi termék, cseppfolyós gáz szállítására

30.11.23

Hűtőhajó (kivéve a tartályhajó)
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Nem tartozik ide:
- a tengeri tartályhajó kőolaj, olajtermék, vegyi termék, cseppfolyós gáz szállítására, lásd 30.11.22

6

30.11.24

Teherhajó (száraz rakománnyal)

30.11.3

Halászhajó, egyéb különleges rendeltetésű hajó

30.11.31

Halászhajó, úszó halfeldolgozó, konzerváló üzem

30.11.32

Toló és vontatóhajó

30.11.33

Kotróhajó, világítóhajó, úszódaru, egyéb hajó

30.11.4

Tengeren telepített úszómű és infrastruktúra

30.11.40

Tengeren telepített úszómű és infrastruktúra

30.11.5

Egyéb úszó szerkezet (idetartozik pl. a tutaj, az úszó tartály, a jászolgát, a leszállópálya, az
úszójelző /bója/, az irányfény)

1
0

2

Idetartozik még:
- a tutaj, az úszó tartály, a jászolgát, a leszállópálya, az úszójelző (bója), az irányfény
30.11.50

Egyéb úszó szerkezet (idetartozik pl. a tutaj, úszó tartály, jászolgát, leszállópálya, úszójelző
(bója), irányfény)

Idetartozik még:
- a hajó, úszó szerkezet ülése
- a tutaj, az úszó tartály, a jászolgát, a leszállópálya, az úszójelző (bója), az irányfény
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30.11.9

Hajó, úszómű és szerkezet átalakítása, felújítása, berendezéseinek felszerelése; hajó,
úszómű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.11.91

Hajó, úszómű és szerkezet átalakítása, felújítása

30.11.92

Hajó, úszómű és szerkezet berendezéseinek felszerelése

Idetartozik:
- a hajó, úszómű, -szerkezet szakosodott berendező szolgáltatása, pl. a hajó ácsolatának összeállítása,
villanyszerelés, légállapot-szabályozó berendezés üzembe helyezés
- a hajó, úszómű, -szerkezet szakosodott festő szolgáltatása
30.11.99

Hajó, úszómű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.12

Szabadidő, sporthajó gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szabadidő- és sporthajó részeinek gyártása:
- a vitorla gyártása, lásd 13.92
- a vas- és acélhorgony gyártása, lásd 25.99
- a hajómotor gyártása, lásd 28.11
- a szörfdeszka gyártása, lásd 32.30
- a szabadidő- és sporthajó karbantartása, javítása, lásd 33.15
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30.12.1

Szabadidőhajó, sporthajó

30.12.11

Szabadidő vagy sportolási célra szolgáló vitorlás hajó (kivéve: a felfújható), kisegítő motorral
vagy anélkül

Nem tartozik ide:
- a felfújható szabadidőhajó, sporthajó, lásd 30.12.12
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30.12.12

Felfújható szabadidőhajó, sporthajó

30.12.19

Egyéb szabadidőhajó, sporthajó; evezős csónak, kenu

30.12.9

Szabadidőhajó, sporthajó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.12.99

Szabadidőhajó, sporthajó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.2

Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

30.20

Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

6
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a vasúti sín acélanyagainak (nem szerelt sín) gyártása, lásd 24.10
- a szerelt vasúti sínszerkezet gyártása, lásd 25.99
- villamos motor gyártása, lásd 27.11
- a villamos jelző, biztonsági, forgalomirányító készülék gyártása, lásd 27.90
- motor, turbina gyártása, lásd 28.11
30.20.1

Vasúti mozdony, szerkocsi

30.20.11

Villamos mozdony hálózati áramellátással

30.20.12

Dízelmozdony villamos erőátvitellel

30.20.13

Egyéb vasúti mozdony, szerkocsi

30.20.2

Személy és teherszállító vasúti és közúti kötöttpályás motorkocsi (kivéve: a karbantartó
és szervizkocsi)

Nem tartozik ide:
- a vasúti és közúti kötöttpályás karbantartó és szerviz kocsi, lásd 30.20.31
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30.20.20

Személy és teherszállító vasúti és közúti kötöttpályás motorkocsi (kivéve: a karbantartó és
szervizkocsi)

Nem tartozik ide:
- a vasúti és közúti kötöttpályás karbantartó és szerviz kocsi, lásd 30.20.31
30.20.3

Egyéb vasúti és közúti kötöttpályás jármű

30.20.31

Vasúti és közúti kötöttpályás karbantartó és szervizkocsi

30.20.32

Vontatott személy és poggyászszállító vasúti és közúti kötöttpályás kocsi

30.20.33

Vontatott teherszállító vasúti és közúti kötöttpályás kocsi

30.20.4

Vontató és vontatott vasúti, kötöttpályás közúti jármű alkatrésze, szerelvénye, részegysége,
mechanikai forgalomirányító berendezés

30.20.40

Vontató és vontatott vasúti, kötöttpályás közúti jármű alkatrésze, szerelvénye, részegysége,
mechanikai forgalomirányító berendezés

t
a

Idetartozik még:
- a vasúti kocsi ülése
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30.20.9

Vontató és vontatott vasúti, kötöttpályás közúti jármű átalakítása és felszerelése
komplettre; vasúti jármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.20.91

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

á
v

Idetartozik:
- a vasúti és villamosvasúti vontató, vontatott jármű átalakítása
- a vasúti és villamosvasúti vontató, vontatott jármű szakosodott felszerelő szolgáltató tevékenysége, pl.
villamos készülék, légállapot-szabályozó berendezés üzembe helyezése, az ülések, belső válaszfalak ablakok
felszerelése
- a vasúti és villamosvasúti vontató, vontatott jármű szakosodott festő szolgáltatása.
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-

30.20.99

Vontató és vontatott vasúti jármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.3

Légi, űrjármű gyártása

30.30

Légi, űrjármű gyártása

8
0

1
0

6

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az ejtőernyő gyártása, lásd 13.92
- a katonai célú fegyver, lőszer, lásd 25.40
- a műhold híradás-technikai készülékeinek gyártása, lásd 26.30
- légi jármű műszereinek, repülésirányító berendezéseinek gyártása, lásd 26.51
- a navigációs rendszer gyártása, lásd 26.51
- a légi jármű világítástechnikai eszközeinek gyártása, lásd 27.40
- a belső égésű motor gyújtása, egyéb villamos alkatrészének gyártása, lásd 27.90, 29.31
- dugattyú, a dugattyúgyűrű, porlasztó gyártása, lásd 28.11
- légi jármű felbocsátó, kilövő, katapultáló és egyéb berendezésének gyártása, lásd 28.99

2

30.30.1

Légi és űrjármű motorja, hajtóműve, földi kiképző, gyakorlórendszer és alkatrésze

30.30.11

Szikragyújtású repülőgépmotor

30.30.12

Turbóhajtómű, turbólégcsavaros repülőgéphajtómű

30.30.13

Nem turbórendszerű sugárhajtású motor

Nem tartozik ide:
- a turbóhajtómű, lásd 30.30.12
30.30.14

Földi kiképző, gyakorlórendszer és alkatrészeik

30.30.15

Szikragyújtású repülőgépmotor alkatrésze
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30.30.16

Turbóhajtómű, légcsavaros gázturbinás repülőgéphajtómű alkatrésze

30.30.2

Léggömb és kormányozható léghajó, más nem motoros légi jármű

30.30.20

Léggömb és kormányozható léghajó, más nem motoros légi jármű

30.30.3

Helikopter, repülőgép

30.30.31

Helikopter

30.30.32

Repülőgép, legfeljebb 2000 kg saját tömegű

30.30.33

Repülőgép, több mint 2000 kg legfeljebb 15 000 kg saját tömegű

30.30.34

Repülőgép, több mint 15 000 kg saját tömegű

30.30.4

Űrhajó (műhold) és űrhajóhordozó rakéta

Idetartozik még:
- a műhold
30.30.40

t
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Űrhajó (műhold) és űrhajóhordozó rakéta

Idetartozik még:
- az interkontinentális (ICBM) és hasonló rakéta
- a műhold

á
v

30.30.5

Légi és űrjármű egyéb alkatrésze

30.30.50

Légi és űrjármű egyéb alkatrésze

30.30.6

Légi jármű és motorjának nagyjavítása, felújítása

30.30.60

Légi jármű és motorjának nagyjavítása, felújítása

30.30.9

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

30.30.99

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

30.4

Katonai harcjármű gyártása

30.40

Katonai harcjármű gyártása
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a fegyver és lőszer gyártása, lásd 25.40
30.40.1

Tank és más motoros páncélozott harcjármű, ezek alkatrésze

30.40.10

Tank és más motoros páncélozott harcjármű, ezek alkatrésze

30.40.9

Katonai harcjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.40.99

Katonai harcjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.9

Egyéb jármű gyártása

30.91

Motorkerékpár gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kerékpár gyártása, lásd 30.92
- a mozgássérültkocsi gyártása, lásd 30.92
30.91.1

Motorkerékpár, oldalkocsi
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30.91.11

Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár legfeljebb 50 cm3 lökettérfogatú dugattyús motorral,

30.91.12

Motorkerékpár, több mint 50 cm3 lökettérfogatú dugattyús motorral

30.91.13

M.n.s. motorkerékpár; oldalkocsi

30.91.2

Alkatrész motorkerékpárhoz, oldalkocsihoz

30.91.20

Alkatrész motorkerékpárhoz, oldalkocsihoz

30.91.3

Motorkerékpár belső égésű motorja

30.91.31

Motorkerékpár szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, legfeljebb 1000 cm3 lökettérfogatú

30.91.32

Motorkerékpár szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, több mint 1000 cm3 lökettérfogatú

30.91.9

Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.91.99

Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

30.92

Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

t
a
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a segédmotoros kerékpár gyártása, lásd 30.91
- a meglovagolható kerekes játékok gyártása, a műanyag kerékpárokkal, háromkerekű játékokkal együtt, lásd
32.40

á
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30.92.1

Kerékpár (nem csak két kerékkel), motor nélkül

30.92.10

Kerékpár (nem csak két kerékkel), motor nélkül

30.92.2

Kerekesszék mozgássérülteknek (kivéve alkatrészei és tartozékai)

1
0
-
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Nem tartozik ide:
- a kerekes szék alkatrésze, tartozéka, lásd 30.92.30
30.92.20

6

Kerekesszék mozgássérülteknek (kivéve alkatrészei és tartozékai)

1
0

Nem tartozik ide:
- a kerekes szék alkatrésze, tartozéka, lásd 30.92.30

2

30.92.3

Kétkerekű és más nem motoros kerékpár, kerekes szék alkatrésze, tartozéka

30.92.30

Kétkerekű és más nem motoros kerékpár, kerekes szék alkatrésze, tartozéka

30.92.4

Babakocsi és alkatrésze

30.92.40

Babakocsi és alkatrésze

30.92.9

Kerékpár és mozgássérült kerekesszék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

30.92.99

Kerékpár és mozgássérült kerekesszék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

30.99

M.n.s. egyéb jármű gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az emelőszerkezettel ellátott vagy anélküli, önjáró vagy nem önjáró üzemi szállítóeszköz (targonca)
gyártása (a kézi targoncával és csillével együtt), lásd 28.22
- a díszes, éttermi felszolgáló gördülő bútorok (mint pl. zsúrkocsi, tálalókocsi) gyártása, lásd 31.01
30.99.1

M.n.s. egyéb jármű

30.99.10

M.n.s. egyéb jármű
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30.99.9

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

30.99.99

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

31

Bútorgyártás

31.0

Bútorgyártás

31.00

Ülőbútor és alkatrésze; bútoralkatrész

31.00.1

Ülőbútor és alkatrésze

31.00.11

Fémvázas ülőbútor

31.00.12

Favázas ülőbútor

31.00.13

Egyéb ülőbútor

31.00.14

Ülőbútoralkatrész

31.00.2

Alkatrész egyéb bútorhoz

t
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Nem tartozik ide:
- az ülőbútor-alkatrész, lásd 31.00.14
31.00.20

Alkatrész egyéb bútorhoz

Nem tartozik ide:
- az ülőbútor-alkatrész, lásd 31.00.14

1
0
-
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v

31.00.9

Szék és ülőbútor kárpitozása; ülőbútor, alkatrészei és bútoralkatrész gyártásával
kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

31.00.91

Szék és ülőbútor kárpitozása

31.00.99

Ülőbútor, alkatrészei és bútoralkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

31.01

Irodabútor gyártása

8
0

1
0

6

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az iskolai falitábla gyártása, lásd 28.23
- az autóülés gyártása, lásd 29.32
- a vasúti kocsi ülésének gyártása, lásd 30.20
- a repülőgép ülésének gyártása, lásd 30.30
- orvosi, sebészeti, fogászati, állatorvosi bútor gyártása, lásd 32.50
- elemes bútor összeállítása, üzembe helyezése, a laboratóriumi berendezés bútorainak felszerelése, lásd
43.32

2

31.01.1

Irodabútor és üzletberendezés

31.01.11

Fém irodabútor

31.01.12

Fa irodabútor

31.01.13

Üzletberendezés fából

31.01.9

Irodabútor és
bérmunkában

31.01.99

Irodabútor és üzletberendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

31.02

Konyhabútorgyártás

31.02.1

Konyhabútor

üzletberendezés

gyártásával
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31.02.10

Konyhabútor

31.02.9

Konyhabútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

31.02.99

Konyhabútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

31.03

Ágybetét gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:- a felfújható gumimatrac gyártása, lásd 22.19- a gumi ágybetét
gyártása vízágyhoz, lásd 22.19
31.03.1

Ágybetét, matrac

31.03.11

Matractartó

31.03.12

Ágybetét (matrac) kivéve a matractartó

Nem tartozik ide:
- a matractartó, lásd 31.03.11

t
a

31.03.9

Ágybetét gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

31.03.99

Ágybetét gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

31.09

Egyéb bútor gyártása

z
o
lt

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- párna, puff, vánkos, paplan és pehelypaplan gyártása, lásd 13.92
- kerámiából, betonból és kőből készült bútor gyártása, lásd 23.42, 23.69, 23.70
- világítóberendezés és lámpa gyártása, lásd 27.40
- az autóülés gyártása, lásd 29.32
- a vasúti kocsi ülésének gyártása, lásd 30.20
- a repülőgép ülésének gyártása, lásd 30.30
- bútorok felújítása, átkárpitozása, lásd 95.24
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31.09.1

Egyéb bútor

31.09.11

Egyéb m.n.s. fémbútor

31.09.12

Fa hálószobabútor, ebédlő és nappali szobabútor

31.09.13

Egyéb m.n.s. fabútor

31.09.14

Műanyagból vagy egyéb anyagból (pl. nádból, fűzfavesszőből, bambusznádból) készült bútor

31.09.9

Bútoripari befejező szolgáltatás; egyéb bútor gyártásával kapcsolatos részműveletek
végzése bérmunkában

31.09.91

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

1
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6

2

Idetartozik még:
- a bútor lakkozása, fényezése (politúrozása), aranyozása és festése, a gyártási folyamat részeként
Nem tartozik ide:
- a szék és ülőbútor kárpitozása, 31.00.91
- a bútorjavítás, -karbantartás, és restaurálás, 95.24.10
31.09.99

Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32

Egyéb feldolgozóipari tevékenység

32.1

Ékszergyártás

32.11

Érmegyártás

150

FELDOLGOZÓIPAR

32.11.1

Pénzérme, érem

32.11.10

Pénzérme, érem

32.11.9

Pénzérme, érem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.11.99

Pénzérme, érem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.12

Ékszergyártás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a nemfém óraszíj (szövet, bőr, műanyag stb.) gyártása, lásd 15.12
- a nemesfémmel bevont alapfém termék gyártása (a bizsugyártás kivételével), lásd 25
- az óratok gyártása, lásd 26.52
- a fém óraszíj gyártása (a nemesfém anyagú kivételével), lásd 32.13
- a bizsugyártás, lásd 32.13
- az ékszerjavítás, lásd 95.25
32.12.1

Ékszer és kapcsolódó termékek

32.12.11

Tenyésztett gyöngy, drágakő vagy féldrágakő, beleértve a szintetikus követ és a rekonstruált
követ is, megmunkálva, de foglalat nélkül

t
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Idetartozik még:
- a szintetikus vagy rekonstruált tenyésztett gyöngy
32.12.12

Ipari gyémánt megmunkálva; természetes vagy szintetikus drágakő por vagy féldrágakő por

32.12.13

Ékszer és részei; arany és ezüstműves áru és részei

Idetartozik még:
- az ékszer újrafeldolgozása
32.12.14

1
0
-
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Más cikk nemesfémből; természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből
készült cikkek

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a nemesfém órapánt

8
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32.12.9

Ékszer és kapcsolódó
bérmunkában

32.12.99

Ékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.13

Divatékszer gyártása

1
0

2

termék

gyártásával

kapcsolatos

részműveletek

végzése

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az ékszergyártás nemesfémből, nemesfémmel bevont fémből, lásd 32.12
- a drágakövet tartalmazó ékszer gyártása, lásd 32.12
- az óraszíj gyártása nemesfémből, lásd 32.12
32.13.1

Divatékszer és kapcsolódó termék

32.13.10

Divatékszer és kapcsolódó termék

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a fém órapánt
32.13.9

Divatékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése
bérmunkában

32.13.99

Divatékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.2

Hangszergyártás
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32.20

Hangszergyártás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a felvételes hang- és videoszalagok, kazetták és lemezek sokszorosítása, lásd 18.2
- mikrofon, hangszóró (erősítő), hangszóró, fejhallgató és hasonló alkatrész gyártása, lásd 26.40
- lemezjátszó, magnetofon és hasonló termék gyártása, lásd 26.40
- a játékhangszer gyártása, lásd 32.40
- az orgona és más hangszerrégiség javítása (restaurálása), lásd 33.19
- a felvételes hang- és videoszalagok, kazetták és lemezek kiadása, lásd 59.20
- a zongorahangolás, lásd 95.29
32.20.1

Zongora, orgona és egyéb húrral és síppal működő zeneszerszám, klaviatúrás hangszer;
metronóm, hangvilla; zenélődobozszerkezet

32.20.11

Zongora és egyéb húros hangszer billentyűs szerkezettel

32.20.12

Más húros hangszer

32.20.13

Billentyűs orgona, harmónium és hasonló hangszer; tangóharmonika és hasonló hangszer,
szájharmonika; fúvós hangszer

32.20.14

Elektronikus hangképzésű és erősítésű hangszer vagy billentyűs szerkezet

32.20.15

Más hangszer

32.20.16

Metronóm, hangvilla és hangoló síp; zenélődobozszerkezet; hangszerhúr

32.20.2

Hangszer alkatrésze és tartozéka

32.20.20

Hangszer alkatrésze és tartozéka

32.20.9

Hangszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.20.99

Hangszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.3

Sportszergyártás

32.30

Sportszergyártás

t
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a hajóvitorla gyártása, lásd 13.92
- a sportruházat gyártása, lásd 14.13
- a nyerges áru és lószerszám gyártása, lásd 15.12
- ostor és lovaglópálca gyártása, lásd 15.12
- a sportcipő gyártása, lásd 15.20
- a fegyver- és lőszergyártás, lásd 25.40
- a súlyemelésnél használt fémsúlyok gyártása, lásd 25.99
- a sportjármű gyártása (a tobogán és hasonlók kivételével), lásd 29 és 30 ágazatok
- a csónak gyártása, lásd 30.12
- a biliárdasztal gyártása, lásd 32.40
- a fül- és orrdugó gyártása (pl. úszásnál használatos vagy zajvédő), lásd 32.99
- a sportszerek javítása, lásd 95.29

2

32.30.1

Sportszer

32.30.11

Sítalp és más sífelszerelés (kivéve: a sícipő); jégkorcsolya és görkorcsolya, ezek alkatrészei

Nem tartozik ide:
- a sícipő, lásd 32.30.12
32.30.12

Sícipő

32.30.13

Vízisítalp, hullámlovasdeszka, széllovasdeszka és más vízisportfelszerelés

32.30.14

Tornateremben, fitneszstúdióban használt sportszer, berendezés, atlétikai sportszer és
berendezés
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32.30.15

Más sportokhoz és szabadtéri játékokhoz használt egyéb cikk és felszerelés; úszómedence és
pancsolómedence

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a sportkesztyű
32.30.16

Horgászbot, más horgászfelszerelés; m.n.s. vadász vagy horgászcikkek

32.30.9

Sportszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.30.99

Sportszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.4

Játékgyártás

32.40

Játékgyártás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a videojáték elektronikus vezérlőkonzoljának gyártása, lásd 26.40
- a kerékpár gyártása, lásd 30.92
- a beugrató eszköz gyártása, lásd 32.99
- a videojáték programozása, a szoftverkiadás, lásd 58.21, 62.01

t
a

32.40.1

Embert ábrázoló játék baba; állatot vagy nem emberi lényt ábrázoló játékszer, ezek
alkatrésze

32.40.11

Embert ábrázoló játék baba

32.40.12

Állatot vagy nem emberi lényt ábrázoló játék

32.40.13

Embert ábrázoló játék baba alkatrésze és tartozéka

32.40.2

Játékvonat és tartozéka; egyéb kicsinyített méretű modell vagy összeszerelhető szerkezet
és építőjáték

32.40.20

Játékvonat és tartozéka; egyéb kicsinyített méretű modell vagy összeszerelhető szerkezet és
építőjáték

32.40.3

Más játék (beleértve a játékhangszert is)

Idetartozik még:
- a játékhangszer
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32.40.31

Kerekes jármű gyermekek számára; játék babakocsi

32.40.32

Összerakó fejtörős játék (puzzle)

32.40.39

Egyéb m.n.s. játék

32.40.4

Egyéb játék

32.40.41

Kártya

32.40.42

Billiárdfelszerelés, szórakozóhelyi, asztali vagy társasjáték; pénzérmével vagy koronggal működő
más játék

32.40.9

Játék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.40.99

Játék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.5

Orvosi eszköz gyártása

2
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32.50

Orvosi eszköz gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a fogászati ragasztóanyag gyártása, lásd 20.42
- a gyógyászati felhasználású és minőségű vatta, kötszer stb. gyártása, lásd 21.20
- az elektromos orvosi és elektromos gyógyászati berendezések gyártása, lásd 26.60
- a kerekesszék gyártása, lásd 30.92
- az optikusi tevékenységek, lásd 47.00
32.50.1

Orvosi, sebészeti és fogászatai eszköz, készülék

32.50.11

Fogászatban használt eszközök, készülékek

32.50.12

Orvosi, sebészeti és laboratóriumi sterilizálókészülék

32.50.13

Fecskendő, tű, katéter, kanül és hasonló szemészeti és egyéb m.n.s orvosi eszköz, készülék

32.50.2

Gyógyászati eszköz és készülék; felszerelés, protézis, ortopédiai készülék

32.50.21

Gyógyászati eszköz és készülék; lélegeztető-berendezés

32.50.22

Mesterséges ízület, ortopédiai készülék; műfog; fogászati szerelvény; emberi test m.n.s.
mesterséges része

32.50.23

Protézis és ortopédiai készülék alkatrésze, tartozéka

32.50.3

Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi bútor; fodrászati és hasonló szék és ezek
alkatrésze

32.50.30

Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi bútor; fodrászati és hasonló szék és ezek alkatrésze

32.50.4

Szemüveg, lencse, ezek alkatrésze

32.50.41

Kontaktlencse, szemüveglencse, bármilyen anyagból

32.50.42

Látásjavító, védő és egyéb szemüveg, szemvédő

32.50.43

Szemüvegkeret és szemüvegkeret szerkezeti eleme, egyéb szemüveg

32.50.44

Alkatrész szemüveg és hasonló szemvédők keretéhez, foglalatához

32.50.5

Orvosi, sebészeti célt szolgáló egyéb eszköz

32.50.50

Orvosi, sebészeti célt szolgáló egyéb eszköz

32.50.9

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

32.50.99

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

32.9

M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

32.91

Seprű és kefegyártás

32.91.1

Seprű és kefe

32.91.11

Seprű és kefe háztartási takarításhoz

32.91.12

Fogkefe, hajkefe, test és szépségápolásra szolgáló egyéb kefe; kozmetikai szer felvitelére
szolgáló ecset; művészecset és íróecset

32.91.19

Egyéb m.n.s. kefe
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32.91.9

Seprű és kefe gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.91.99

Seprű és kefe gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

32.99

Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a lámpabél (kanóc) gyártása, lásd 13.96
- a munka- és szolgálati ruha gyártása (pl. laboratóriumi köpeny, overall, egyenruha), lásd 14.12
- a papírújdonságok gyártása, lásd 17.29
32.99.1

Védősisak; ceruza és toll, tábla, dátumbélyegző, eladó és számozó pecsét, bélyegző;
írógépszalag, festékpárna

32.99.11

Védősisak és más biztonsági felszerelés

Idetartozik még:
- a gázmaszk
- a tűzálló és biztonsági védőruházat
- a parafa mentőeszköz
- a fül- és orrdugó (pl. úszáshoz és az orr védelmére)
- a fém védősisak és más fém védőfelszerelés
- a hálózatot karbantartók biztonsági öve és más munkához használt övek, szíjak
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a védőkesztyű bőrből vagy rekonstruál bőrből
32.99.12

Golyóstoll, filctoll és más szivacsvégű toll és jelző (kiemelő); töltőceruza vagy csúszóbetétes
ceruza

32.99.13

Tuskihúzó toll; töltőtoll és egyéb toll

32.99.14

Írószerkészlet, toll és ceruzatartó és hasonló tokok, ezek alkatrésze

32.99.15

Ceruza, színes ceruza, ceruzabél, pasztellkréta, rajzszén, író és rajzkréta, szabókréta

32.99.16

Írótábla (palatábla) és rajztábla; keltező, pecsételő vagy számozó bélyegző és hasonlók; írógép
vagy hasonló szalag; bélyegzőpárna

32.99.2

Esernyő, sétapálca, gomb, gombtest és villámzár, ezek alkatrésze

32.99.21

Esernyő, napernyő, sétabotok, botszékek és hasonlók

32.99.22
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Nem tartozik ide:
- az ostor, lásd 15.12.11
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Esernyő, napernyő; sétapálca, botszék és hasonló cikkek alkatrésze, díszítése és tartozéka

Nem tartozik ide:
- az ostor alkatrésze, díszítése és tartozéka, lásd 15.12.11
32.99.23

Párizsi kapocs, patentkapocs, patent és ezek alkatrésze; gomb; villámzár (húzózár)

32.99.24

Gombtest és a gomb más része; nyers gombforma; villámzár részei

32.99.3

Emberi hajból vagy állati szőrből készült termék; hasonló termék textilanyagból

32.99.30

Emberi hajból vagy állati szőrből készült termék; hasonló termék textilanyagból

32.99.4

Öngyújtó, pipa és ezek részei; gyúlékony anyagból készült cikkek; folyékony vagy
cseppfolyósított gázzal töltött öngyújtó

32.99.41

Cigaretta öngyújtó és más öngyújtó; pipa, szivar és cigarettaszipka és ezek részei

32.99.42

Öngyújtó alkatrésze; tűzkő; gyúlékony anyagból készült cikkek
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32.99.43

Folyékony anyaggal vagy cseppfolyósított gázzal töltött öngyújtótartály, legfeljebb 300 cm3
térfogattal

32.99.5

Egyéb m.n.s. cikkek

32.99.51

Ünnepi, farsangi és más szórakoztató eszközök, beleértve a bűvészmutatványok és a beugratós
játékok kellékeit is

Idetartozik még:
- a bűvészmutatványok és beugratós játékok kellékei
32.99.52

Illatszerszóró és tartó

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a fésű, hajpánt és hasonló cikkek; hajtű; hullámcsat, lásd 22.19 gumiból, 22.29 műanyagból, 25.99 fémből
32.99.53

Bemutató (kiállítási, oktatási, stb.) és szemléltetőeszköz, készülék és modell

32.99.54

Gyertya, mécses és hasonló termék

32.99.55

Művirág, levél (lombdísz) és gyümölcsutánzat, és ezek részei

32.99.59

Egyéb m.n.s. különféle cikkek

t
a

z
o
lt

Idetartozik még:
- a koporsó
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a földgömb

á
v

32.99.6

Állatkitömési szolgáltatás

32.99.60

Állatkitömési szolgáltatás

32.99.9

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

32.99.99

Egyéb m.n.s.
bérmunkában

33

Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése

8
0

feldolgozóipari

6

1
0

1
0
-

termék

gyártásával

kapcsolatos

részműveletek

végzése

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az ipari gép tisztítása, lásd 81.22
- a számítógép és kommunikációs berendezés javítása és karbantartása, lásd 95.1
- a háztartási cikkek javítása és karbantartása, lásd 95.2
33.1

2

Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gépek és berendezések átalakítása és ismételt feldolgozása, lásd a terméknek megfelelő besorolást a 2530 ágazatban
- az ipari gép tisztítása, lásd 81.22
- számítógép és kommunikációs berendezés javítása és karbantartása, lásd 95.1
- a háztartási gép javítása és karbantartása, lásd 95.2
33.11

Fémfeldolgozási termék javítása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a penge és fűrész élezése, lásd 33.12
- a központi fűtési rendszerek javítása, lásd 43.22
- mechanikai zárszerkezet, széf, páncélszekrény javítása a biztonsági rendszer szolgáltatás keretében, nem
elkülönülten, lásd 80.20
33.11.1

Fémfeldolgozási termék javítása, karbantartása
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33.11.11

Fémszerkezet javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a fémszerkezetek és szerkezet elemek javítása és karbantartása, mint pl. lemezek, profilok és hasonlók
fémből
33.11.12

Fémtartály, tároló medence, fém szállítótartály javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- vasból, acélból vagy alumíniumból készült (szállító)tartályok, tárolóedények és a hasonló tárolók javítása és
karbantartása
- egy vagy több szállítási módot szolgáló speciális szállítókonténerek, pl., tengeri szállítókonténer javítása és
karbantartása
- szállítókonténerek (ISO-container, CARGO-container) javítása és karbantartása
- hulladékgyűjtő konténerek javítása és karbantartása
- a hajó (raktér) dobjának javítása
- sugárzás elleni védelmet nyújtó konténerek javítása és karbantartása
- a központi fűtési melegvíztermelő kazán javítása, karbantartása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az épületfűtést szolgáló vas-, acél- és alumínium tartályok javítása és karbantartása, lásd 43.22.12
- az épületek fűtési kazánjainak és kazánégőinek javítása és karbantartása, lásd 43.22.12
- a kályha- és kéménytisztítás, lásd 81.22.13
33.11.13

t
a
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Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíztermelő kazán) javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az atomreaktorok javítása és karbantartása (kizárólag a kazánberendezések)
- a gőzfejlesztők, gőzgenerátorok javítása és karbantartása
- a fémből készült ipari csővezeték hálózatok javítása és karbantartása
- a gőzkazán salaktalanítása
- a hajókazán javítása, karbantartása
- a kondenzátor, tápvíz-előmelegítő, túlhevítő javítása, karbantartása
Nem tartozik ide:
- a központi fűtési melegvíztermelő kazán javítása, karbantartása, lásd 33.11.12
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az épületek központi fűtés kazánjainak és kazánégőinek javítása és karbantartása, lásd 43.22.12
- a kályha- és kéménytisztítás, lásd 81.22.13
33.11.14

1
0
-

á
v

8
0

6

Fegyver és lőszer javítása, karbantartása

1
0

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a fegyver, fegyverrendszer és lőszer javítása, karbantartása
33.11.19

2

Egyéb fémfeldolgozási termék javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a központi fűtési rendszer kazánjának és fűtőtesteinek lemezmunkái
- a szerszámok javítása és karbantartása
- a zárak és összetett zárrendszerek (pl. mágnes- vagy kódkártyás) javítása és karbantartása
- a páncélszekrények javítása és karbantartása
- a páncélterem ajtajának, rekeszeinek javítása és karbantartása
- a bevásárlókocsi javítása és karbantartása
- az egyéb m.n.s vas-, alumínium fémáruk javítása és karbantartása
- a huzaltermék, kötőelem, csavar javítása, karbantartása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:- a villanymotorok, generátorok és transzformátorok javítása és
karbantartása, lásd 33.14.11- a penge és fűrész élezése, lásd 33.12- a mechanikai zárszerkezet, széf,
páncélszekrény javítása a biztonsági rendszer szolgáltatás keretében, nem elkülönülten, lásd 80.20
33.12

Ipari gép, berendezés javítása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:- a légi jármű motorjának javítása, karbantartása, lásd 33.16- a nem
ipari kazán, kemence és egyéb fűtőberendezés telepítése, javítása és karbantartása, lásd 43.22- a
személyfelvonók és mozgólépcsők telepítése, javítása és karbantartása, lásd 43.29- a közúti gépjármű
motorjainak, alkatrészeinek járműjavító műhelyi javítása, karbantartása, szervizelése, lásd 45.2, 45.40- a
számítógép javítása, lásd 95.11
33.12.1

Általános rendeltetésű gép javítása, karbantartása
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33.12.11

Motor, turbina (kivéve: a légi, közútijármű és motorkerékpármotor) javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a belsőégésű motor, turbina (kivéve: a légi-, közúti jármű- és motorkerékpár motor), pl. hajómotor javítása,
karbantartása
33.12.12

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a folyadékszivattyú javítása és karbantartása
- a levegő-, gáz- és vákuumszivattyú javítása és karbantartása
- a hidraulikus és pneumatikus berendezés és motor, továbbá egyéb szivattyúk és kompresszorok m.n.s.
- a víz- és fűtésrendszerekhez használt és egyéb szerelvények javítása és karbantartása
- a ipari felszerelések/szerelékek és hasonló berendezések javítása és karbantartása
33.12.13

Csapágy, fogaskerék, erőátviteli elem javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a hajtómű (erőátviteli elem) javítása karbantartása
- a tengelykapcsoló és egyéb kuplung javítása és karbantartása
- a csapágy és csapágyház/tok javítása
- az egyéb erőátviteli elemek javítása és karbantartása
- sebességváltó javítása és karbantartása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:- a járművek csapágyainak, fogaskerekeinek, erőátviteli elemeinek
járműjavító műhelyi javítása, karbantartása, lásd 45.20.11, 45.20.21, 45.40.50
33.12.14
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Kemence, kemenceégő javítása, karbantartása

á
v

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az ipari folyamathoz tartozó kemence, kazán, kazánégő javítása és karbantartása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:- a fűtési kazánok és kazánégők javítása és karbantartása, lásd
43.22.12- kályha- és kéménytisztítás, lásd 81.22.13
33.12.15

1
0
-

Emelő és anyagmozgató gép javítása, karbantartása

8
0

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az emelőszerkezetek és szállítóeszközök javítása és karbantartása
Nem tartozik ide:
- a felvonók és mozgólépcsők javítása, karbantartása, lásd 43.29.19
33.12.16

1
0

6

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az irodagép, beleértve a fénymásológépek javítását és karbantartását
- a számológép, írógép javítása és karbantartása
- a pénztárgép javítása és karbantartása
Nem tartozik ide:
- a számítógép és -periféria javítása, karbantartása, lásd 95.11.10

2

33.12.17

Gépi meghajtású kéziszerszám javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gépi meghajtású kéziszerszám javítása, karbantartása
33.12.18

Nem háztartási hűtő, légállapotszabályozó berendezés javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az ipari folyamathoz tartozó hűtő, légállapot-szabályozó, légtisztító berendezés javítása, karbantartása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a lakások, klímaberendezéseinek javítása és karbantartása, lásd 43.22.12
- a lakásventillátorok üzembe helyezése, javítása és karbantartása, lásd 43.22.12
- a lakások egyéb légtechnikai berendezéseinek üzembe helyezése, javítása és karbantartása, lásd 43.22.12
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33.12.19

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tömegmérő-, mázsálókészülék, automata mérlegberendezés javítása és karbantartása
- a gáz- és folyadékszűrő-, illetve -tisztító berendezések javítása és karbantartása
- az m.n.s nem iparág specifikus gépek javítása, karbantartása
- a tűzoltó készülék javítása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kondenzátor, tápvíz-előmelegítő, túlhevítő javítása, karbantartása, lásd 33.11.13
33.12.2

Speciális rendeltetésű gép javítása, karbantartása

33.12.21

Mezőgazdasági, erdészeti gép javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a mezőgazdasági, erdészeti gép, berendezés javítása, karbantartása
- a mezőgazdasági traktorok, fakitermelő gépek javítása és karbantartása
Nem tartozik ide:
- a fűnyíró gép, fűnyíró kerti traktor, szegélynyíró és hasonló kerti gépek javítása, karbantartása, lásd
95.22.10
33.12.22

Fémmegmunkáló berendezés, szerszámgép javítása, karbantartása

z
o
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t
a

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a forgácsmentes fémmegmunkálógépek, mint pl. préselő-, hidegsajtoló- vagy lukasztószerszámok javítása,
karbantartása
- a forgácsoló anyagmegmunkálógépek, mint pl. fúró-, esztergáló- és marógépek javítása, karbantartása
33.12.23

Kohászati gép javítása, karbantartása

á
v

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a fémtermelő berendezés, hengermű, öntőgép javítása, karbantartása
33.12.24

1
0
-

Bányászati, kőfejtő és építőipari gép javítása, karbantartása

8
0

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a bányászati, kőfejtő- és építőipari gép javítása, karbantartása
- az olaj- és gázkitermelő berendezés javítása és karbantartása
33.12.25

6

Élelmiszeripari, italgyártó és dohányipari gép javítása, karbantartása

1
0

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép javítása, karbantartása
33.12.26

2

Textil, ruházati, bőripari gép javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a textil-, ruházati, bőripari és cipőgyártó gép javítása, karbantartása
33.12.27

Papír, kartongyártó gép javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a papír-, kartongyártó gép javítása, karbantartása
33.12.28

Műanyag és gumiipari gép javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a műanyag- és gumiipari gép javítása, karbantartása
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33.12.29

Egyéb speciális rendeltetésű gép javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- fa, parafa, kő, keménykaucsuk és hasonló kemény anyagokat megmunkáló szerszámgépek javítása és
karbantartása
- a 28-as ágazatba tartozó egyéb m.n.s. speciális rendeltetésű gép javítása, karbantartása
- az árusítóautomata javítása, karbantartása
- a nem elektronikai orvosi, sebészeti berendezés, készülék javítása, karbantartása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a háztartások áramfogyasztás mérőinek (villanyóra) javítása, karbantartása, lásd 35.13.10
- a háztartások gázfogyasztás mérőinek (gázóra) javítása, karbantartása, lásd 35.22.10
- a háztartások vízfogyasztás mérőinek (vízóra) javítása, karbantartása, lásd 36.00.20
- az elektronikus orvosi, sebészeti berendezés, készülék javítása, karbantartása, lásd 33.13.12
33.13

Elektronikus, optikai eszköz javítása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a fénymásoló gép javítása és karbantartása, lásd 33.12
- a számítógép és perifériás egységei javítása és karbantartása, lásd 95.11
- a számítógépes kivetítő (projektor) javítása és karbantartása, lásd 95.11
- a kommunikációs eszköz javítása és karbantartása, lásd 95.12
- a lakossági (sorozatban gyártott) televízió és videokamera javítása és karbantartása, lásd 95.12
- a lakossági felhasználású videokamera javítása, lásd 95.21
- a karóra és falióra javítása, lásd 95.25

t
a

z
o
lt

33.13.1

Elektronikai, optikai berendezés javítása, karbantartása

33.13.11

Mérő, vizsgáló és navigációs készülék javítása, karbantartása

á
v

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a mérő-, vizsgáló- és navigációs és hasonló készülék javítása, karbantartása
- a blokkolóórák, az idő- és dátumbélyegzők, az időzárak és más hasonló időmérő eszközök javítása
- a gépjármű károsanyag-kibocsátását mérő berendezés
- a meteorológiai eszköz
- fizikai, elektromos és kémiai tulajdonságokat ellenőrző és vizsgáló berendezés
- a földmérő eszközök
- sugárzásérzékelő és -figyelő eszközök
- a repülőgépmotor ellenőrző műszerei
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- háztartások áramfogyasztás mérőinek (villanyóra) karbantartása, lásd 35.13.10)
- háztartások gázfogyasztás mérőinek (gázóra) karbantartása, lásd 35.22.10
- háztartások vízfogyasztás mérőinek (vízóra) karbantartása, lásd 36.00.20
- karórák és egyéb háztartási órák javítása, lásd 95.25.11
33.13.12

2
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Sugárzásos, elektromos orvosi és gyógyászati berendezés javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az elektrogyógyászati és egyéb orvosi berendezések
- a 26.60 szakágazatból a sugárkezelő orvoselektronikai és elektroterápiás berendezések javítása és
karbantartása, mint pl.
- a mágnesrezonanciás képalkotó berendezés
- orvosi ultrahangos berendezés
- a szívritmus-szabályozó (pacemaker)
- a hallásjavító eszközök
- az elektrokardiográf (EKG-) eszköz
- az elektromos endoszkópos berendezés
- a sugárzásos berendezés
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33.13.13

Professzionális optikai eszköz, fényképészeti berendezés javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az ipari-kereskedelmi célú optikai eszköz, fényképészeti berendezés javítása, karbantartása
- a (mozi)filmvetítők javítása, karbantartása
- a 26.70 szakágazatból a főként üzleti folyamatokhoz alkalmazott optikai eszköz és berendezés javítása és
karbantartása is, mint pl.
- a távcső
- a mikroszkóp (kivéve elektron-, protonmikroszkóp)
- a teleszkóp
- a prizma és lencse (kivéve látszerészeti)
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a háztartási fényképészeti és optikai eszközök javítása és karbantartása, lásd 95.29.19
- a háztartási célú videokamera javítása és karbantartása, lásd 95.21.10
- a ipari televízió- és videokamerák javítása és karbantartása, lásd 95.12.10
33.13.19

Egyéb professzionális elektronikai berendezés javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a professzionális célú hírközlési gépek eszközök és berendezések javítása és karbantartása
- a rádió és TV műsorszóró (adó)berendezés javítása és karbantartása
- az ipari folyamatirányító berendezések javítása, gondozása és karbantartása
- az anyagvizsgáló berendezések (kivéve minden ultrahanggal, örvényárammal működő készülék és hasonló),
továbbá kiegyensúlyozó berendezések javítása karbantartása
- az ipari-kereskedelmi célú rádió és televízió adó, rádiótelefon és rádiótávíró adóberendezéseinek, továbbá
vezetékes kommunikáció eszközeinek javítása, karbantartása
- az ipari-kereskedelmi célú rádió és televízió berendezés javítása és karbantartása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az elektromos motorok, generátorok és transzformátorok javítása és karbantartása, lásd 33.14.11
- a háztartások áramfogyasztás mérőinek (villanyóra) karbantartása, lásd 35.13.10
- a háztartások gázfogyasztás mérőinek (gázóra) karbantartása, lásd 35.22.10
- a háztartások vízfogyasztás mérőinek (vízóra) karbantartása, lásd 36.00.20
- a házi antennák javítás és karbantartása, lásd 43.21.10
- a kereskedelmi TV és videokamerák javítása és karbantartása, lásd 95.12.10
- a háztartási rádió és televízió berendezések, továbbá egyéb audio és videó berendezések javítása és
karbantartása, lásd 95.21.10
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Ipari villamos gép, berendezés javítása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a számítógép és számítógép-periféria javítása és karbantartása, lásd 95.11
- a kommunikációs eszköz javítása és karbantartása, lásd 95.12
- a szórakoztató elektronikai cikkek javítása és karbantartása, lásd 95.21
- karóra és falióra javítása és karbantartása, lásd 95.25

1
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33.14.1

Villamos berendezés javítása, karbantartása

33.14.11

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a villanymotor, generátor és motoros áramfejlesztő, transzformátor, áramelosztó és -kapcsoló berendezés
javítása, karbantartása
- relé és ipari vezérlőegység javítása és karbantartása
- a primer telep és akkumulátor javítása és karbantartása
- a váltakozó áramú és egyenáramú elektromos áramkör kábeleinek és kábelező eszközeinek javítása és
karbantartása
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33.14.19

Egyéb professzionális villamos berendezés javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az elektromos forrasztó- és hegesztőkészülék javítása karbantartása
- a világítótestek, világító reklámfeliratok, világítótáblák, megvilágított névtáblák javítása, karbantartása
(beleértve a műanyag tartozékainak a javítását is)
- az ipari-kereskedelmi célú villamos berendezések javítása, karbantartása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a klíma- és hűtőberendezések javítása, karbantartása, lásd 33.12.18
- az elektromos motorok, generátorok és transzformátorok javítása, karbantartása, lásd 33.14.11
- az adatfeldolgozási berendezések és perifériák javítása, karbantartása, lásd 95.11.10
- a használati cikkek javítása, karbantartása, lásd 95.2
33.15

Hajó, csónak javítása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a hajó gyári átépítése, lásd 30.1
- hajók és csónakok motorjainak javítás és karbantartása, lásd 33.12
- hajó bontása, szétszerelése, lásd 38.31
33.15.1

Hajó és csónak javítása, karbantartása

33.15.10

Hajó és csónak javítása, karbantartása

t
a

z
o
lt

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a hajó, csónak, jacht javítása, karbantartása
- a polgári célú hajók (halászhajó), egyéb vízi közlekedési eszközök és úszó berendezések javítása,
karbantartása
- a katonai célú hajók, egyéb vízi közlekedési eszközök és úszó berendezések javítása, karbantartása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a hajók, egyéb vízi közlekedési eszközök és úszó berendezések átépítése és átalakítása, lásd 30.11.91
- a hajók, egyéb vízi közlekedési eszközök és úszó berendezések felszerelése, lásd 30.11.92
- a hajók - és csónakok motorjának, szivattyújának, szelepének, csapágyának javítása, lásd 33.12.11
- a hajó bontása, szétszerelése, lásd 38.31.11
33.16
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Légi, űrjármű javítása

6

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a repülőgép gyári nagy (generál) javítása, gyári újjáépítése, lásd 30.30
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33.16.1

Légi és űrjármű javítása, karbantartása

33.16.10

Légi és űrjármű javítása, karbantartása

2

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a légi jármű javítása és karbantartása (kivéve a gyári átalakítást, gyári nagy- /generál/ javítást, gyári
újjáépítést)
- a légi jármű motorjának és hajtóművének javítása, karbantartása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a repülőgép gyári nagy (generál) javítása, gyári újjáépítése, lásd 30.30.99
- a légi jármű motorjának és hajtóművének átépítése, lásd 30.30.60
- a légi járművek karbantartási és állagmegőrzési munkálatai javítás nélkül, lásd 52.23.19
33.17

Egyéb jármű javítása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- mozdony és vasúti kocsi gyári nagyjavítása és átalakítása, lásd 30.20
- a katonai úszó járművek javítása és karbantartása, lásd 30.40
- a bevásárlókocsi javítása és karbantartása, lásd 33.11
- a vasúti szállítóeszköz motorjainak javítása és karbantartása, lásd 33.12
- a motorkerékpár javítása és karbantartása, lásd 45.40
- a kerékpárjavítás, lásd 95.29
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33.17.1

Egyéb jármű javítása, karbantartása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a katonai úszó járművek javítása és karbantartása, lásd 30.40.10
- a bevásárlókocsi javítása és karbantartása, lásd 33.11.19
- a vasúti szállítóeszköz motorjainak javítása és karbantartása, lásd 33.12.11
- a motorkerékpár javítása és karbantartása, lásd 45.40.50
- a kerékpárjavítás, lásd 95.29.12
33.17.11

Vontató és vontatott vasúti jármű javítása, karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a vontató és vontatott vasúti jármű javítása, karbantartása (kivéve a gyári nagy- (generál) javítást vagy gyári
átalakítást)
- a vasúti közlekedés mechanikus (és elektromechanikus) ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezéseinek
javítása és karbantartása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a vontató és vontatott vasúti jármű építése és átalakítása, lásd 30.20.91
- az elektromos motorok, generátorok és transzformátorok javítása, karbantartása, lásd 33.14.11
- a vasúti szállítóeszköz motorjainak javítása és karbantartása, lásd 33.12.11
- a vasúti közlekedés elektronikus ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezéseinek javítása és karbantartása,
lásd 43.21.10
33.17.19

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a talicska, poggyászkocsi, kerekes golfütő tartó, oldalkocsi
- az állati erővel húzott kocsi, fogat, szekér javítása
- a mozgássérültek kocsijának javítása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a motorkerékpár javítása, karbantartása, lásd 45.40.50
- a kerékpár javítása, karbantartása, lásd 95.29.12
- a katonai úszó járművek javítása és karbantartása, lásd 30.40.99
- a bevásárlókocsi javítása és karbantartása, lásd 33.11.19
33.19
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Egyéb ipari eszköz javítása

6

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az otthoni és irodai bútor javítása, bútor restaurálása, lásd 95.24
- a kerékpárjavítás, lásd 95.29
- a ruházat javítása és átalakítása, lásd 95.29
33.19.1

1
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Egyéb eszköz és felszerelés javítása, karbantartása

2
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M.n.s. egyéb jármű javítása, karbantartása
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33.19.10

Egyéb eszköz és felszerelés javítása, karbantartása

Idetartozik még:
- az orgonák és történelmi hangszerek restaurálása, javítása és karbantartása
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a 16.29 szakágazatba tartozó faáruk javítása, karbantartása
- a 22.19 szakágazat termékeinek, mint pl. a keménygumitól különböző egyéb vulkanizált kaucsukból készült
tömlő és cső, szállítószalag/heveder és hajtószíj, hálózati kiegyenlítő (kompenzátor), gumi-fém összekötők
- a műanyag csővezetékrendszer, cső és tömlő javítása, karbantartása
- a ponyva, viharkabát, kempingfelszerelés és egyéb konfekcionált textiláru javítása, karbantartása
- a kötél, kötélzet, jutavászon javítása
- a halászháló javítása, a foltozást is beleértve
- a trágyát és vegyi anyagot tároló zsák javítása
- a malomkő, őrlőkő, köszörűkő, fenőkő, csiszoló/polírozó kő javítása, karbantartása
- a csomagolóeszközök, fából készült tárolóeszközök (ládák) javítása karbantartása
- a faanyagú raklap, hajórakományhoz használt láda (tároló) vagy hordó és hasonló cikk javítása
- a flippergép és más érmebedobásos játékgép javítása
- a teke- vagy bowlingpálya, biliárd vagy egyéb asztali és egyéb társasjáték javítása, karbantartása
- a sportcsarnok, fittnesszterem berendezéseinek javítása, karbantartása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a teherautó gumiabroncsának javítása, felújítása, lásd 45.20.13, 45.20.21
- a lakás és irodai bútor javítása, bútor restaurálása, lásd 95.24.10
- a kerékpárjavítás, lásd 95.29.12
- a ruházat javítása és átalakítása, lásd 95.29.11
33.2

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

33.20

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- felvonó, mozgójárda, automatikus ajtó, porelszívó rendszer stb. felszerelése, lásd 43.29
- ajtó, lépcső, üzleti felszerelés, bútorzat felszerelése, lásd 43.32
- a személyi számítógép üzembe helyezése (felszerelése), lásd 62.09
- a számítógép vezérelt ipari gépek és berendezések, továbbá a nagygépes számítógéprendszerek üzembe
helyezéséhez tartozó szoftver telepítése, lásd 62.09.20
33.20.1
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Fémfeldolgozási termékek (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése

6

Nem tartozik ide:
- a gép és gépi berendezés üzembe helyezése, lásd 33.20.3
33.20.11
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Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíztermelő kazán) üzembe helyezése, beleértve az ipari
üzemek fém csővezetékrendszerének üzembe helyezését is

2

Idetartozik még:
- az ipari üzemek fém csővezeték-rendszerének üzembe helyezése
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az atom(mag) reaktorok kazánjainak meg-/beépítése
- a nem nukleáris gőzfejlesztők meg-/beépítése
- az egyéb ipari célokra szolgáló különböző kazánberendezések meg-/beépítése
- az ipari berendezések (kémiai, nyersolaj ipari stb.) vezetékrendszerének lefektetése beleértve a tartóelemek
és szerelvények beépítését
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az ipari kapacitású központifűtési-kazánok beépítését (pl. nagyobb társasházak és a távfűtés esetén), lásd
33.20.12
- a központifűtési kazánok és kazánégők üzembe helyezése, lásd 43.22.12
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33.20.12

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a vasból, acélból vagy alumíniumból készült (szállító)tartályok, tárolóedények és a hasonló tárolók (kivéve
az épületfűtést szolgálóak) üzembe helyezése
- az ipari kapacitású központifűtési-kazánok (pl. nagyobb társasházak és a távfűtés esetén) üzembe
helyezése
- a billentyűzettel vagy optikai kapcsolóval ellátott elektronikus zárak és összetett zárrendszerek, pl. mágnes
vagy más típusú kódkártyás rendszerek üzembe helyezése
- a páncélszekrények szerelési munkálatai
- a préselt-, hidegen húzott-, hidegsajtolt-, kovácsolt és porkohászati termékek szerelése és beépítése
- a páncélterem ajtajának, rekeszeinek beépítése
- a egyéb m.n.s. vas-, lemez- és fémáruk szerelési munkái
Nem tartozik ide:
- a gép és gépi berendezés üzembe helyezése, lásd 33.20.2, 33.20.3
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a fém (szállító)tartályok és egyéb tárolók felszerelése/beépítése közúti szállítójárművekre, lásd 29.20.10
- a fém (szállító)tartályok és egyéb tárolók felszerelése/beépítése vasútijárművekre, lásd 29.20.10
- az épületfűtést szolgáló vas-, acél- vagy alumínium tartályok szerelési munkálatai, lásd 43.22.12
- a háztartási kazánok és kazánégők üzembe helyezése, lásd 43.22.12
33.20.2
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Általános rendeltetésű gép üzembe helyezése
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gép és gépi berendezés üzembe helyezése
33.20.21

Irodai és könyvelőgép üzembe helyezése

á
v

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az irodagépek üzembe helyezése
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az irodagépek javítása és karbantartása, lásd 33.12.16
- a személyi számítógép üzembe helyezése (összeszerelése), lásd 62.09.10
- a nagygépes számítógépes rendszerek üzembe helyezéséhez szükséges szoftver telepítése, lásd 62.09
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33.20.29

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az ipari kapacitású elektromos vízmelegítők és ipari tartályok és hasonlók elektromos fűtőszálainak üzembe
helyezése
- a kültéri infra-fűtőberendezések üzembe helyezése
- az utak jégmentesítését, valamint a kertépítést szolgáló talajfűtő berendezések üzembe helyezése
- az ipari klíma- és hűtőberendezések üzembe helyezése
- a hajtóművek beépítése
- a tengelykapcsoló és egyéb kuplung beépítése
- a kemencék és kemenceégők üzembe helyezése
- az emelő- és szállítóberendezések (kivéve felvonók és mozgólépcsők) üzembe helyezése
- a fémből készült szerelvények és hasonló szerkezetek üzembe helyezése (cső- és tömlővezetékekhez,
gőzkazánhoz, gyűjtőtartályhoz és hasonló tárolóedényekhez)
- a csapágyak, hajtóművek, fogaskerekek és hajtáselemek (kivéve: csuklós lánc vasból vagy acélból)
- a mázsálókészülék, automata mérlegberendezés üzembe helyezése
- a gáz- és folyadékszűrő-, illetve -tisztító berendezések üzembe helyezése
- az elektromos forrasztó- és hegesztőkészülék üzembe helyezése
- a fa, parafa, kő, keménykaucsuk és hasonló kemény anyagokat megmunkáló szerszámgépek üzembe
helyezése
- az egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép üzembe helyezése

t
a

Idetartozik még:
- a hidraulikus és pneumatikus csőrendszerek kiépítése
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az ipari létesítmények gőzkazánjainak és azok fém csővezeték rendszereinek üzembe helyezése, lásd
33.20.11
- épületek gáz-, víz-, fűtés- és szellőztetőrendszereinek üzembe helyezése, lásd 43.22
- a lakások, számítógép központok, iroda- és raktárhelységek ventilátorainak üzembe helyezése, lásd
43.22.12
- a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák üzembe helyezése, lásd 43.29.19
- a járművek csapágyainak, fogaskerekeinek, erőátviteli elemeinek javítása, karbantartása, lásd 45.20.11,
45.20.21, 45.40.50
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8
0

Speciális rendeltetésű gép üzembe helyezése

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gép és gépi berendezés üzembe helyezése
33.20.31
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Ipari gép és mezőgazdasági berendezés üzembe helyezése
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az erdészeti és mezőgazdasági berendezés üzembe helyezése
33.20.32

2

Fémmegmunkáló gép üzembe helyezése

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a fémmegmunkáló gép üzembe helyezése
33.20.33

Kohászati gép, berendezés üzembe helyezése

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a kohászati gép, berendezés üzembe helyezése
33.20.34

Bányászati gép, berendezés üzembe helyezése

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a bányászati gép, berendezés üzembe helyezése
- az építőipari gép üzembe helyezése
33.20.35

Élelmiszeripari, italgyártó és dohányipari gép, berendezés üzembe helyezése

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép, berendezés üzembe helyezése
- a sörcsapoló berendezés üzembe helyezése
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33.20.36

Textil, ruházati, bőripari gép, berendezés üzembe helyezése

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a textil-, ruházati, bőripari gép, berendezés üzembe helyezése
33.20.37

Papír, kartongyártó gép, berendezés üzembe helyezése

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a papír-, kartongyártó gép, berendezés üzembe helyezése
33.20.38

Műanyag és gumigyártáshoz használt gép és berendezés üzembe helyezése

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a műanyag- és gumiipari gép, berendezés üzembe helyezése
33.20.39

Egyéb speciális rendeltetésű gép, berendezés üzembe helyezése

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a nyomdagépek és nyomdai segédeszközök üzembe helyezése
- a nyomó-, öntőforma és formaszekrény üzembe helyezése
- a katonai fegyverek és fegyverrendszerek üzembe helyezése
- az m.n.s. egyéb speciális ipari gépek üzembe helyezése

t
a

Idetartozik még:
- a nagygépes számítógéprendszerek összeállítása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a műanyag és gumi megmunkáló gépek üzembe helyezése, lásd 33.20.38
- a háztartási víz-, gáz- és áramfogyasztás-mérő berendezés bekötése és beüzemelése, lásd 43.22.11,
43.22.20, 43.21.10
- a személyi számítógép üzembe helyezése (összeszerelése), lásd 62.09.10
- a nagygépes számítógépes rendszerek üzembe helyezéséhez szükséges szoftver telepítése, lásd 62.09.20
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33.20.4

Elektronikai és optikai berendezés üzembe helyezése

33.20.41

Professzionális orvosi berendezés, precíziós és optikai műszer üzembe helyezése

8
0

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a (mozi)filmvetítők, a professzionális optikai berendezések üzembe helyezése
- az orvosi berendezések üzembe helyezése
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a háztartási víz-, gáz- és áramfogyasztás-mérő berendezés bekötése és beüzemelése, lásd 43.22.11,
43.22.20, 43.21.10
33.20.42
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2

Professzionális elektronikai berendezés üzembe helyezése

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a professzionális célra használt gépek és berendezések üzembe helyezése:
- a stúdiókban, konferenciatermekben, előadótermekben stb. használt hang- és video felvevő készülékek
üzembe helyezése
- a mérő-, vizsgáló- és navigációs és hasonló készülék üzembe helyezése
- az adatfeldolgozó gépek és berendezések üzembe helyezése
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a háztartási víz-, gáz- és áramfogyasztás-mérő berendezés bekötése és beüzemelése, lásd 43.22.11,
43.22.20, 43.21.10
- a bányászatban használt elektromos vezetékek és berendezések üzembe helyezése, lásd 43.21.10
- a háztartási antennák beüzemelése, lásd 43.21.10
- az épületek vezetékezése vagy számítógép kábelezése, lásd 43.21.10
- a számítógépközpontok és irodahelységek szellőztető-, hűtő- és klímaberendezéseinek üzembe helyezése,
lásd 43.22.12
- számítógépek és perifériák javítása és karbantartása, lásd 95.11.10
- a személyi számítógép üzembe helyezése (összeszerelése), lásd 62.09.10
- a nagygépes számítógépes rendszerek üzembe helyezéséhez szükséges szoftver telepítése, lásd 62.09.20
33.20.5

Villamos berendezés üzembe helyezése
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33.20.50

Villamos berendezés üzembe helyezése

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az elektromos szigetelők (izolátorok) beépítése áramfejlesztőkbe
- az elektromos elosztó- és kapcsoló berendezések üzembe helyezése
- egyéb m.n.s. elektromos berendezések üzembe helyezése
- a generátorok, villanymotorok és transzformátorok beépítése
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az elektromos izolátorok beépítése a villamosvezetékekbe, lásd 43.21.10
- a bányák elektromos vezetékeinek illetve berendezéseinek beüzemelése, lásd 43.21.10
- utak, vasúti pályák stb. megvilágító- és jelzőrendszereinek üzembe helyezése, lásd 43.21.10
33.20.6

Ipari folyamatirányító berendezés üzembe helyezése

33.20.60

Ipari folyamatirányító berendezés üzembe helyezése

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a különböző gépekből, szállítórendszerből és központi irányítóeszközből álló automatizált gyártóberendezés
megtervezése és beüzemelése
33.20.7

M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése

33.20.70

M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a sportcsarnokok, fitnesztermek stb. sportberendezéseinek beüzemelése
- az elektromos teke- és bowlingpálya berendezéseinek, továbbá egyéb asztali és társasjátékok,
szórakoztatóeszközök beüzemelése
- az ipari időmérő berendezések és eszközök beüzemelése
- a műanyagból készült csövek és tömlők lefektetése (beleértve a műanyag csővezeték hálózatók szerelését)
ipari létesítményekben
- a hangszerek, pl. orgona, elektromos hangszerek stb. üzembe helyezése
- az egyéb m.n.s. eszközök üzembe helyezése
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D NEMZETGAZDASÁGI ÁG - VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS,
LÉGKONDICIONÁLÁS
35

Villamosenergia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás

35.1

Villamosenergiatermelés, ellátás

35.11

Villamosenergiatermelés

35.11.1

Villamos energia

35.11.10

Villamos energia

Idetartozik:
- a hőerőműben, atomerőműben, vízi erőműben, gázturbina segítségével, dízelből vagy egyéb megújuló
erőforrásokból előállított villamos energia
35.12

Villamosenergiaszállítás

35.12.1

Villamosenergiaszállítás

35.12.10

Villamosenergiaszállítás

t
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Idetartozik:
- a villamos energiát a termelőtől az elosztó rendszerig közvetítő átadórendszer működtetése
Nem tartozik ide:
- a villamosenergia-elosztás, lásd 35.13.10
- a villanyóra felszerelése, lásd 43.21.10
35.13

Villamosenergiaelosztás

35.13.1

Villamosenergiaelosztás

35.13.10

Villamosenergiaelosztás
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Idetartozik:
- az elosztórendszer (vezetékek, tartószerkezet, póznák, mérőműszerek és kábelek) működtetése, azaz az
áramfejlesztőtől vagy a szállítási rendszerből származó villamos energia eljuttatása a végső fogyasztóhoz
- a villanyóra karbantartása
Nem tartozik ide:
- a villamosenergia-szállítás, lásd 35.12.10
- a villanyóra felszerelése, lásd 43.21.10
- a villanyóra leolvasása, lásd 82.99.19
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35.14

Villamosenergiakereskedelem

35.14.1

Villamosenergiakereskedelem

35.14.10

Villamosenergiakereskedelem

Idetartozik:
- a villamos energia értékesítése felhasználóknak és viszonteladóknak
- a villamosenergia-brókerek és ügynökök tevékenysége: a villamos energia értékesítésének szervezése
mások által működtetett áramelosztó rendszereken keresztül
- a villamosenergia-tőzsde és a villamos energia átviteli kapacitás tőzsdéjének működtetése
35.2

Vezetékes gázellátás

35.21

Gázgyártás

35.21.1

Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók (kivéve: a
kőolajgázok)
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35.21.10

Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók (kivéve: a kőolajgázok)

Idetartozik:
- a gáz előállítása gázellátás céljára szénből, mezőgazdasági melléktermékekből és hulladékból
Nem tartozik ide:
- a kitermelt földgáz, lásd 06.20.10
- a finomított kőolajtermékek, lásd 19.20.3
- az ipari gázok, lásd 20.11.1
35.22

Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása

35.22.1

Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása

35.22.10

Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása

Idetartozik:
- a mindenféle gáznemű fűtőanyag szállítása, elosztása és szolgáltatása vezetéken, közműhálózaton
keresztül- a gázmérőóra karbantartása
Nem tartozik ide:
- a gázmérőóra felszerelése, lásd 43.22.20
- a gáz csővezetékes szállítása jellemzően nagy távolságra, lásd 49.50.11
- a gázmérőóra leolvasása, lásd 82.99.19
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gáz palackozása, tartályba töltése, lásd 19.20.31 (ha a gyártó végzi), 46.71.13 (ha a nagykereskedő
végzi), 47.00.85 (ha a kiskereskedő végzi)
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35.23

Gáz vezetékes kereskedelme

35.23.1

Gáz vezetékes kereskedelme

35.23.10

Gáz vezetékes kereskedelme
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Idetartozik:
- a gáz vezetékhálózaton keresztüli értékesítése felhasználóknak (lakosság, közület) és viszonteladóknak
- a gázbrókerek és ügynökök tevékenysége: gáz értékesítésének szervezése mások által működtetett
gázelosztó rendszereken keresztül
- a gáznemű tüzelőanyagok szállítási kapacitásának tőzsdei értékesítése
Nem tartozik ide:
- a gáznemű üzem- és tüzelőanyagok nem vezetékes nagykereskedelme, lásd 46.71.13
- a gáznemű tüzelőanyag, palackozott gáz kiskereskedelme és közvetlen értékesítése házhozszállítással,
lásd 47.00.85
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gáz tartályba töltése, kiskereskedelmi értékesítés keretében, lásd 47.00.85
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35.3

Gőzellátás, légkondicionálás

35.30

Gőzellátás, légkondicionálás

35.30.1

Gőz és meleg víz; gőz és melegvízellátási szolgáltatások

35.30.11

Gőz és meleg víz

35.30.12

Gőz és melegvízellátás csővezetéken keresztül

Idetartozik:
- a gőz- és meleg vízellátási szolgáltatás fűtési, energiatermelési és egyéb célokra
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a pneumatikus energia és a sűrített levegő ellátás csővezetéken keresztül
Nem tartozik ide:
- a háztartási hőmennyiségmérő leolvasása, lásd 82.99.19
35.30.2

Jég, hűtött levegő és hűtött víz szolgáltatása
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35.30.21

Jég, beleértve a hűtési (azaz nem ehető) célút is

Idetartozik még:
- a hűtési (azaz nem ehető) célú jég
35.30.22

Hűtött levegő és hűtött víz szolgáltatása

Idetartozik:
- a hűtött levegő és hűtött víz szolgáltatása csővezetéken keresztül
- a jég szolgáltatása
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E NEMZETGAZDASÁGI ÁG - VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE,
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS
36

Víztermelés, kezelés, ellátás

36.0

Víztermelés, kezelés, ellátás

36.00

Víztermelés, kezelés, ellátás

36.00.1

Nyersvíz

36.00.11

Ivóvíz

36.00.12

Nem ivóvíz

36.00.2

Vezetékes víz kezelése, elosztása

36.00.20

Vezetékes víz kezelése, elosztása

t
a

Idetartozik:
- a víztisztítás vízellátás céljából
- a vízkezelés ipari és egyéb célokra
- a vízelosztás vízvezeték-hálózaton keresztül
- az öntözőcsatornák működtetése
- a vízmérők karbantartása
Idetartozik még:
- a vízelosztás lajtos kocsikkal, vagy egyéb módon
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Nem tartozik ide:
- az öntözőcsatornák és öntöztető rendszerek működtetése mezőgazdasági termelés céljából, lásd 01.61.10
- a szennyvízkezelés a környezetszennyezés megakadályozása céljából, lásd 37.00.11
- a vízmérők üzembe helyezése, lásd 43.22.11
- a vízszállítás csővezetékeken (nagy távolságú), lásd 49.50.19
- a vízmérők leolvasása, lásd 82.99.19
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36.00.3

Vízkereskedelem vízvezetékhálózaton keresztül

36.00.30

Vízkereskedelem vízvezetékhálózaton keresztül

37

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

37.0

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

37.00

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

37.00.1

Szennyvíz gyűjtése

37.00.11

Szennyvíz elvezetése és kezelése

1
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Idetartozik:
- a szennyvíz elvezetése a szennyvíz és a zárt csapadékvíz-csatornák segítségével
- a szennyvíz (beleértve: települési, ipari és az uszodákból elvezetett szennyvíz stb.) kezelése fizikai, kémiai
és biológiai eljárásokkal, mint pl. hígítás, rácsszemét kiemelése, szűrés, ülepítés stb.
- a szennyvíz- és zárt csapadékvízcsatornák dugulásának megszüntetése
Nem tartozik ide:
- a vízkivétel vagy -tisztítás, lásd 36.00.1
- a vízelosztás vízvezeték-hálózaton keresztül, lásd 36.00.20
- a szennyvíz és zárt csapadékvíz csatornák építése, javítása és átalakítása, lásd 42.21.2
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37.00.12

Emésztőgödrök és szennyvízülepítők kezelése

Idetartozik:
- az emésztőgödrök és szennyvízülepítők ürítése és tisztítása
- a mobil-WC-szolgáltatás
Nem tartozik ide:
- a talaj- és a felszíni vizek szennyeződésmentesítése szennyezés helyén, lásd 39.00.11 és 39.00.12
- az épületek csővezetékrendszerének tisztítása és a dugulás megszüntetése, lásd 43.22.11
37.00.2

Szennyvíziszap

37.00.20

Szennyvíziszap

38

Hulladékgazdálkodás

38.1

Hulladékgyűjtés

38.11

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

t
a

Idetartozik még:
- az építési és bontási hulladékok begyűjtése
- az egyes törmelékek, például kisebb növények és kőtörmelékek begyűjtése és elszállítása
- a textilgyárakból származó hulladékok begyűjtése
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok, mint pl. papír, műanyag, használt palackok, fémek
különböző kategóriákba szétválogatására alkalmas berendezések működtetése, lásd 38.32

á
v

38.11.1

Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladékok gyűjtése

38.11.11

Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladékok gyűjtése, kommunális hulladék
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Idetartozik:
- a kifejezetten a nem veszélyes, hasznosítható anyagok begyűjtésére kialakított hulladékgyűjtés:
előválogatott vagy kevert hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és kerti
hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtése a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és
a lakásokból
38.11.19

6

8
0

Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladékok gyűjtése, egyéb

1
0

Idetartozik:
- a kifejezetten a nem veszélyes, hasznosítható anyagok begyűjtésére kialakított hulladékgyűjtés:
előválogatott vagy kevert hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és más,
hasznosítható anyagok rendszeres vagy időszakos begyűjtése háztartásokon kívüli helyszínekről

2

38.11.2

Nem veszélyes, nem újrahasznosítható hulladék gyűjtése

38.11.21

Nem veszélyes, nem újrahasznosítható hulladék gyűjtése, kommunális hulladék

Idetartozik:
- a hulladék, konyhai hulladék, kevert anyagok rendszeres vagy időszakos begyűjtése háztartásokból,
beleértve a hulladékbegyűjtést a közterületekről is
38.11.29

Nem veszélyes, nem újrahasznosítható hulladék gyűjtése, egyéb

Idetartozik:
- a hulladék, konyhai hulladék, kevert anyagok rendszeres vagy időszakos begyűjtése háztartásokon kívüli
helyszínről
38.11.3

Nem veszélyes, nem újrahasznosítható hulladék, összegyűjtött

38.11.31

Nem veszélyes, nem újrahasznosítható kommunális hulladék

Nem tartozik ide:
- a pellet és brikett fémből vagy műanyagból, lásd 38.32.13
38.11.39

Egyéb nem újrahasznosítható, nem veszélyes hulladék
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38.11.4

Bontásra szánt, további használatra nem alkalmas termékek

38.11.41

Bontásra szánt hajók és más úszó szerkezetek

38.11.49

Bontásra szánt használt gépjárművek, számítógépek, televíziók és egyéb berendezések

Idetartozik még:
- a használt háztartási és szórakoztató elektronikai gép
38.11.5

Egyéb hasznosítható, nem veszélyes hulladék, begyűjtött

38.11.51

Üveghulladék

38.11.52

Papír és kartonpapírhulladék

38.11.53

Használt gumiabroncs

38.11.54

Egyéb gumihulladék

38.11.55

Műanyaghulladék

38.11.56

Textilhulladék

38.11.57

Bőrhulladék

38.11.58

Nem veszélyes fémhulladék

38.11.59

Egyéb nem veszélyes, m.n.s. hasznosítható hulladék
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Idetartozik még:
- a hasznosításra szánt, vegyesen gyűjtött hulladék, például vegyesen gyűjtött fém- és műanyaghulladék
- a nem agglomerált fahulladék és törmelék

8
0

Nem tartozik ide:
- a pellet és brikett, préselt és agglomerált faanyagból, növényi hulladékból és törmelékből, lásd 16.29.15
- az agglomerált fahulladék és törmelék pellettől eltérő formában, lásd 16.29.15
- a pellet és brikett vegyes ipari hulladékból, lásd 38.32.13

6

38.11.6

Nem veszélyes hulladékátrakó üzemeltetése

38.11.61

Nem veszélyes, hasznosítható hulladékátrakó üzemeltetése

1
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2

Nem tartozik ide:
- a hulladék válogatók üzemeltetése, ahol a kevert, hasznosítható anyagokat meghatározott módon
válogatják, lásd 38.32.1
38.11.69

Nem veszélyes, egyéb hulladékátrakók üzemeltetése

Nem tartozik ide:
- a nem veszélyes hulladékok kezelése végleges lerakás céljából, lásd 38.21.10
38.12

Veszélyes hulladék; veszélyes hulladék gyűjtése

38.12.1

Veszélyes hulladék gyűjtése

Nem tartozik ide:
- a szennyezett épületek, bányaterületek, talaj, talajvíz szennyeződésmentesítése és tisztítása, például
azbeszt eltávolítása, lásd 39.00.1
38.12.11

Veszélyes egészségügyi és más veszélyes biológiai hulladék gyűjtése

Idetartozik:
- a kifejezetten a következőkre kifejlesztett hulladékbegyűjtés:
- a patológián keletkező hulladék, úgymint anatómiai hulladék, nem anatómiai hulladék, éles, szúró anyagok,
például tűk, szikék
- az egyéb, kórházból, orvosi, fogorvosi rendelőből, orvosi laboratóriumból származó biológiai, fertőző hulladék
- az egyéb veszélyes biológiai hulladék háztartásokon kívüli helyszínekről
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38.12.12

Egyéb veszélyes ipari hulladék gyűjtése

Idetartozik:
- a kifejezetten a következőkre kialakított hulladékbegyűjtés:
- veszélyes hulladék (kivéve az egészségügyi és a biológiai hulladék), amely veszélyt jelenthet az emberi
egészségre vagy a környezetre, és amelynek kezelése törvényben vagy rendeletben előírt speciális módszert
igényel, például nukleáris hulladék, szállítások során és garázsokban keletkező hulladékolaj
38.12.13

Veszélyes települési hulladék gyűjtése

Idetartozik:
- a kifejezetten a következőkre kialakított hulladékbegyűjtés:veszélyes lakossági hulladék, amely veszélyt
jelenthet az emberi egészségre vagy a környezetre és amelynek kezelése törvényben vagy rendeletben előírt
speciális módszert igényel, például használt elemek
38.12.2

Begyűjtött veszélyes hulladék

38.12.21

Nukleáris reaktorok kimerült (sugárzó) fűtőeleme

38.12.22

Gyógyszertári hulladék

38.12.23

Egyéb veszélyes egészségügyi hulladék

38.12.24

Veszélyes vegyi hulladék

38.12.25

Hulladék olajok

38.12.26

Veszélyes fémhulladék

38.12.27

Hulladék elemek és akkumulátorok

38.12.29

Egyéb veszélyes hulladék

38.12.3

Veszélyes hulladékátrakó üzemeltetése

38.12.30

Veszélyes hulladékátrakó üzemeltetése
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Idetartozik:
- az átmeneti gyűjtőállomás, átrakók és konténertelepek üzemeltetése

1
0

38.2

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

38.21

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

2

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok, mint pl. papír, műanyag, használt palackok, fémek
különböző kategóriákba szétválogatására alkalmas berendezések működtetése, lásd 38.32
38.21.1

Nem veszélyes hulladék kezelése végleges lerakás céljából

38.21.10

Nem veszélyes hulladék kezelése végleges lerakás céljából

38.21.2

Nem veszélyes hulladék lerakása

38.21.21

Hulladéklerakás műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakón

Idetartozik:
- a nem veszélyes hulladék lerakása műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakón, amely megfelel a külön
törvényben vagy rendeletben előírt feltételeknek, például csurgalékvíz szivárgásának megelőzése
38.21.22

Egyéb lerakási tevékenység

Idetartozik:
- a nem veszélyes hulladék lerakása egyéb, műszaki védelemmel nem ellátott lerakón
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38.21.23

Nem veszélyes hulladék égetése

Idetartozik:
- a nem veszélyes hulladék égetése olyan üzemben, amely megfelel a nem veszélyes hulladékok égetésére
előírt normáknak és követelményeknek, beleértve az energiatermelést szolgáló égetést is
38.21.29

Egyéb nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása

Idetartozik:
- az egyéb nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása, úgymint:
- mezőgazdasági hulladék kémiai vagy biológiai redukciója és hasonló kezelési tevékenységek
- komposztálás
- mezőgazdasági és egyéb hulladék feldolgozása biogáz termeléséhez
38.21.3

Szervesoldószerhulladék

38.21.30

Szervesoldószerhulladék

38.21.4

Hulladékégetésből származó salak és egyéb maradvány

38.21.40

Hulladékégetésből származó salak és egyéb maradvány

38.21.5

Településihulladékpellet

38.21.50

Településihulladékpellet

Idetartozik még:
- a szárított, idegen anyagokból kinyert és pelletizált települési hulladék
38.22

Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a nukleáris fűtőanyagok újra feldolgozása, lásd 20.13
- a nem veszélyes hulladékok égetése, lásd 38.21
- a talaj, a vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása, fertőzöttségének csökkentése, lásd 39.00
- a nukleáris üzemanyagok újrafelhasználása, lásd 20.13
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38.22.1

Nukleáris és egyéb veszélyes hulladék kezelése

38.22.11

Nukleáris hulladék kezelése

38.22.19

Egyéb veszélyes hulladék kezelése
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Idetartozik:
- a veszélyes hulladék veszélyességének csökkentése, eltávolítása vagy átalakítása
A tevékenység magában foglalja a biológiai, kémiai és/vagy fizikai kezelést vagy égetést. Ez a tevékenység
lerakható maradékanyag keletkezéséhez vezethet, vagy a kiválogatott anyagok hasznosítását
eredményezheti.
38.22.2

Nukleáris és egyéb veszélyes hulladék lerakása

38.22.21

Nukleáris hulladék lerakása

38.22.29

Egyéb veszélyes hulladék lerakása

Idetartozik:
- a veszélyes hulladék lerakása olyan lerakón, ami megfelel a veszélyes hulladék lerakás jogszabályban előírt
feltételeinek, mint például ellenőrzött, szigetelt lerakók
38.3

Hulladékanyag hasznosítása; másodlagos nyersanyag
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38.31

További használatra nem alkalmas eszközök bontása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- használt termékek pl. hűtőszekrények ártalmatlanítása a kártékony hatások megszüntetése érdekében, lásd
38.22
- roncsautók, hajók, számítógépek, televíziók, és egyéb készülékek, berendezések bontása a még
használható részeik, alkatrészeik kinyerése és értékesítése céljából, lásd G nemzetgazdasági ág.
38.31.1

További használatra nem alkalmas eszközök bontása

38.31.11

Hajók bontása

38.31.12

Használt gépjármű, számítógép, televízió és egyéb berendezés bontása

Idetartozik:
- a további használatra nem alkalmas eszközök, úgymint autók, számítógépek, stb. bontása a hasznosítható
anyagok kinyerése céljából
Nem tartozik ide:
- a hajók és más úszó szerkezetek bontása, lásd 38.31.11
38.32

Válogatott anyagok hasznosítása; másodlagos nyersanyag

38.32.1

Válogatott anyagok hasznosítása
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Idetartozik:
- a válogatott anyagok hasznosítása díjazásért vagy szerződéses alapon.
Nem tartozik ide:
- a hulladék-nagykereskedelem, beleértve a használt eszközök begyűjtését, válogatását, csomagolását és
kereskedelmét (a tényleges átalakítási folyamat nélkül), lásd 46.77.10
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- új késztermékek előállítása (saját célra vagy külső megrendelésre) másodlagos például textilhulladékból
sodort fonalként, papírhulladék pépesítésével, felhasználásával, használt gumiabroncs újrafutózásával vagy
fémtermékek előállítása fémforgácsból, lásd a C Feldolgozóipar nemzetgazdasági ág a megfelelő
szakágazataiban
- a nukleáris fűtőanyagok újrafeldolgozása, lásd 20.13.1
- a vashulladék újraolvasztása, lásd 24.10
- a nem veszélyes hulladék égetése energiahasznosítással, lásd 38.21.23
- a nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd 38.21
- a szerves hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, beleértve a komposzt előállítását, lásd 38.21.29
- a hulladék égetése során nyert anyagok újrahasznosítása, lásd 38.2
- az átmenetileg radioaktív pl. kórházakból kikerülő stb. hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd 38. 22
- a mérgező és fertőzött hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd 38. 22
38.32.11
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Válogatott fémek hasznosítása

Idetartozik:
- a fémhulladék és használt vagy használatlan fémtárgyak feldolgozása másodlagos nyersanyaggá. A
folyamat jellemző kiinduló anyaga a szétválogatott vagy nem szétválogatott hulladék, amely további közvetlen
ipari felhasználásra nem alkalmas, míg a folyamat eredménye további ipari felhasználásra alkalmas, ezért
közbenső terméknek tekintendő. A tevékenység mechanikai vagy kémiai folyamat, például:
- fémhulladék, úgy mint használt autók, mosógépek, kerékpárok stb. mechanikai bontása és ezt követő
válogatása
- nagyméretű vastárgyak, például vasúti kocsik méretének mechanikus csökkentése
- további használatra nem alkalmas eszközök, például autók bontása az újrafelhasználható alkatrészek
kinyerése céljából
- további használatra nem alkalmas eszközökből, például autóroncsokból, hűtőszekrényekből a veszélyes
hulladék eltávolítása (olaj, hűtőfolyadék, üzemanyag stb.)
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38.32.12

Válogatott nemfémek hasznosítása

Idetartozik:
- nem fémhulladék és használt vagy használatlan nem fémtárgy feldolgozása másodlagos nyersanyaghasznosítással. A folyamat jellemző kiinduló anyaga a szétválogatott vagy nem szétválogatott hulladék, amely
további közvetlen ipari felhasználásra nem alkalmas, míg a folyamat eredménye további ipari felhasználásra
alkalmas, ezért közbenső terméknek tekintendő. A tevékenység mechanikai vagy kémiai folyamat, például:
- gumi visszanyerése, például használt abroncsból, másodlagos nyersanyag előállítása céljából
- műanyag szétválogatása és pelletezése a csövek, tubusok, virágtartók, labdacsok és ehhez hasonlók
előállítása céljából szükséges másodlagos nyersanyag előállításához
- vegyi anyagok kinyerése vegyi hulladékból
- üveg aprítása, tisztítása és szétválogatása
- egyéb hulladék, például építési-bontási hulladék aprítása, tisztítása és szétválogatása másodlagos
nyersanyag kinyerése céljából
38.32.13

M.n.s. brikett (több különböző ipari hulladékból, stb.)

Idetartozik még:
- a pellet és brikett vegyes fém vagy műanyag hulladékból

t
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38.32.2

Másodlagos fém nyersanyagok

38.32.21

Másodlagos, nemesfém nyersanyagok

38.32.22

Másodlagos, vas nyersanyagok

38.32.23

Másodlagos, réz nyersanyagok

38.32.24

Másodlagos, nikkel nyersanyag

38.32.25

Másodlagos, alumínium nyersanyagok

38.32.29

Egyéb másodlagos fém nyersanyagok

38.32.3

Másodlagos nemfém nyersanyagok

38.32.31

Másodlagos, üveg nyersanyagok

38.32.32

Másodlagos, papír és kartonpapír nyersanyagok

38.32.33

Másodlagos, műanyag nyersanyagok

38.32.34

Másodlagos, gumi nyersanyagok

38.32.35

Másodlagos, textil nyersanyagok

38.32.39

Egyéb nemfém másodlagos nyersanyagok

39

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

39.0

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

39.00

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
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Idetartozik:
- a szennyeződésmentesítés, például üzemek működése vagy baleset során keletkező szennyeződés
eltávolítása. A tevékenységek célja a talaj, a víz vagy a levegő szennyeződéseinek eltávolítása vagy
megkötése az adott telephelyen.
39.00.1

Szennyeződésmentesítés
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39.00.11

Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése

Idetartozik:
- a talaj és talajvíz szennyeződésmentesítésével kapcsolatos tervek megvalósítása a szennyezett telephelyen,
a jogszabályi előírásoknak megfelelően
- az olajjal szennyezett parti zónák tisztítása
Idetartozik még:
- az aknák és hasonlók eltávolítása (beleértve a robbantást is)
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a bányák tisztítása
Nem tartozik ide:
- a vízellátáshoz kapcsolódó víztisztítás, lásd 36.00.20
39.00.12

Felszíni víz szennyeződésmentesítése

Idetartozik:
- a felszíni víz szennyeződésmentesítésével kapcsolatos tervek megvalósítása a szennyezett telephelyen, a
jogszabályi előírásoknak megfelelően
- az olajjal szennyezett felszíni vizek, óceánok, tengerek tisztítása
39.00.13
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Levegő szennyeződésmentesítése
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Idetartozik:
- a levegő szennyeződésmentesítésével kapcsolatos tervek megvalósítása a szennyezett telephelyen, a
jogszabályi előírásoknak megfelelően
39.00.14

Épületek szennyeződésmentesítése
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Idetartozik:
- a szennyeződésmentesítési tervek készítése és végrehajtása épületekben, amelyek a szennyező anyagok,
mint például azbeszt, ólom, radon, és más anyagok eltávolítására, megsemmisítésére, megkötésére vagy
más módon az ártalom csökkentésére irányulnak
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39.00.2

Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek és speciális szennyeződést ellenőrző
vizsgálatok

39.00.21

Telephely szennyeződésmentesítése, ellenőrzése
szennyeződésmentesítésére irányuló tevékenység
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figyelése
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egyéb,

Idetartozik:
- a további szennyeződés és a szennyeződés terjedésének megelőzése a telephelyen
- ellenőrizetlen szennyező anyagok kijutásának megelőzése a telepről
- telephely figyelése a szennyeződésmentesítés hatékonyságának meghatározására
- a szennyezett telephelyre bejutás ellenőrzése m.n.s. szennyeződésmentesítési tevékenységek
39.00.22
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Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek

Idetartozik:
- az egyéb szennyeződésmentesítés, úgymint:
- környezeti szükségállapot kezelése
- egyéb szennyeződés mentesítés, m.n.s.
Nem tartozik ide:
- a kártevőirtás a mezőgazdaságban, lásd 01.61.10
- a köz- a és egyéb szabadtéri területek söprése és locsolása, stb., lásd 81.29.12
39.00.23

Egyéb speciális szennyezésellenőrzési tevékenységek

Idetartozik:
- a savas kiülepedés ("savas eső") figyelése, ellenőrzése és kárértékelés
- az egyéb speciális szennyezés ellenőrzése m.n.s.
Nem tartozik ide:
- a környezeti tanácsadó tevékenység, lásd 74.90.13
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ÉPÍTŐIPAR

F NEMZETGAZDASÁGI ÁG - ÉPÍTŐIPAR
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az építészmérnöki és a mérnöki tevékenység, lásd 71.1
- az építési projekt vezetése, lásd 71.1

41

Épületek építése

41.0

Épületek építése

41.00

Épületek építése

41.00.1

Lakóépület

41.00.11

Egylakásos épület

Idetartozik:
- a szabadon álló házak, mint pl. családi házak, villák, faházak, erdészházak, tanyaházak, kúriák, nyári lakok,
hétvégi házak stb.
Idetartozik még:
- az olyan ikerházak vagy sorházak, amelyeknél minden lakás saját tetővel, a terepszintről közvetlen bejárattal
és önálló közművekkel rendelkezik.
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Nem tartozik ide:
- a mezőgazdasági épületek (nem lakó), lásd 41.00.22
41.00.12

Kétlakásos épület
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Idetartozik:
- a kétlakásos családi és ikerházak vagy sorházak.
Nem tartozik ide:
- az olyan ikerházak vagy sorházak, amelyeknél minden lakás saját tetővel, a terepszintről közvetlen
bejárattal és önálló közművekkel rendelkezik, lásd 41.00.11
41.00.13

Három vagy többlakásos épület
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Idetartozik:
- más lakóépületek, mint például lakótömb, bérház, három vagy több lakással.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az elsősorban más célokra használt épületekben, pl. lakótömbben, bérházban lévő irodák, éttermek,
autóparkolók
Nem tartozik ide:
- a közösségi lakóépületek, lásd 41.10.14;
- a szállodák és szálló jellegű épületek, lásd 41.00.27;
- az ifjúsági szállók, nyaralótáborok és üdülőépületek, lásd 41.00.27.
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41.00.14

2

Közösségi lakóépület

Idetartozik:
- az idősek, tanulók, gyerekek és egyéb társadalmi csoportok szállásai és szolgáltató épületei, pl. a nyugdíjas
otthonok, munkásszállók, szeretetotthonok, árvaházak, hajléktalanok szállói stb.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a diákotthonok és kollégiumok;
- a bentlakásos iskolához tartozó, de önálló épületben lévő diákotthon;
- a fogyatékosok részére szociális ellátást nyújtó otthonok.
Nem tartozik ide:
- a kórházak, klinikák, lásd 41.00.28;
- az ápolást, orvosi ellátást is nyújtó intézmények épületei, lásd 41.00.28;
- a börtönök, barakkok, lásd 41.00.29
41.00.2

Nem lakóépület
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41.00.21

Ipari épület

Idetartozik:
- az ipari termelés céljára használt fedett épületek, pl. gyárak, műhelyek,
vágóhidak, sörfőzdék,
szerelőüzemek stb.
Nem tartozik ide:
- a mezőgazdasági nem lakóépületek, lásd 41.00.22
- a tárolók, silók és raktárak, lásd 41.00.26;
- a nem épület jellegű komplex ipari létesítmények (erőművek, finomítók stb.), lásd 42.22.13, 42.99.11
41.00.22

Mezőgazdasági épület (nem lakó)

Idetartozik:
- a mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépületek pl. tehén- és lóistállók, disznóólak, juhaklok,
versenyistállók, baromfitartó épületek, csűrök, magtárak, hangárok és egyéb mezőgazdasági melléképületek,
pincék, borkészítő üzemek, bortárolók, üvegházak, silótakarmány-tárolók stb.
Nem tartoznak ide:
- az állat- és botanikus kertek egyéb építményei, lásd 42.99.12.
Nem tartoznak ide - magyar kiegészítés:
- az állat- és botanikus kertek épületei, lásd 41.00.28.
41.00.23
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Irodaépület
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Idetartozik:
- a hivatali és adminisztratív célokra használt épületek, pl. bankok, postahivatalok, önkormányzati és
kormányhivatalok stb.
Idetartozik még:
- a konferencia és kongresszusi központok, bíróságok és parlamenti épületek.
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az elsősorban más célokra használt épületekben pl. bérházban, bevásárlóközpontban lévő irodák.
41.00.24
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Nagy és kiskereskedelmi épület

Idetartozik:
- a bevásárlóközpontok, az áruházak, az önálló üzletek és butikok; a vásárok, aukciók és kiállítások céljára
használt épületek, a fedett piacok és a szervizállomások stb.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az elsősorban más célokra használt épületekben, pl. bevásárlóközpontban lévő éttermek, autóparkolók,
irodák
41.00.25
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Közlekedési és hírközlési épület

2

Idetartozik:
- a polgári és katonai repülőterek, vasút- és autóbusz-állomások, kikötői terminálok, drótkötélpálya és
síliftállomások épületei;
- a rádió- és televízióműsor-szóró épületek, a távbeszélő-, hírközlési központok épülete stb.;
- a garázsépületek (felszíni vagy földalatti) és fedett gépjárműparkolók.
Idetartozik még:
- a repülőgéphangárok, vasúti őrházak, mozdony- és vagonszínek; - a telefonfülkék; - a világítótornyok; - a
légi közlekedést irányító épületek (tornyok); - a kerékpártárolók.
Nem tartozik ide:
- a szervizállomások, lásd 41.00.24;
- a tárolók, silók és raktárak, lásd 41.00.26;
- a vasúti vágányok, lásd 42.12.10;
- a repülőtéri futópályák, lásd 42.11.10;
- a távközlőhálózatok és -oszlopok, lásd 42.22.11, 42.22.12;
- a szénhidrogénfogadó-állomások, lásd 42.99.11.
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41.00.26

Tároló, siló, raktár

Idetartozik:
- a tárolók és tartályok;
- az olaj- és gáztartályok;
- a gabona-, cement- és egyéb szárazanyagsilók;
- a hűtőházak és a speciális áruraktárak.
Idetartozik még:
- raktárépületek.
Nem tartozik ide:
- a mezőgazdasági célra használt silók és raktárépületek, lásd 41.00.22;
- a víztornyok, lásd 42.21.13;
- a szénhidrogénfogadó-állomások, lásd 42.99.11.
41.00.27

Szálloda és szálló jellegű épület

Idetartozik:
- a szállodák, motelek, fogadók, panziók és egyéb szálló jellegű épületek, étteremmel vagy anélkül;
- az ifjúsági szállók, a hegyi menedékházak, gyermek- vagy családi nyaraló-táborok, nyaralók, üdülőházak és
pihenőotthonok, egyéb, máshova nem sorolt szállóépületek nyaralóknak stb.
Idetartozik még:
- a különálló éttermek és bárok.
Nem tartozik ide:
- az elsősorban más célokra használt épületekben
bevásárlóközpontban (41.00.24);
- a szórakozó- és szabadidős park, lásd 42.99.12.
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(41.00.13),
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41.00.28

Szórakoztatási, oktatási, egészségügyi, intézményi gondozási vagy vallási célú épület

Idetartozik:
- a mozik, koncerttermek, operaházak, színházak stb.;
- a tanácskozótermek és olyan többcélú épületek, amelyeket elsősorban közművelődésre, szórakoztatásra
használnak;
- a kaszinók, cirkuszok, zenetermek, tánctermek, diszkók, zenepavilonok stb.;
- a múzeumok, művészeti galériák, könyvtárak és raktáraik;
- az iskola-előkészítőnek, alap- és középfokú oktatásra használt épületek (pl. bölcsődék, óvodák, általános
iskolák, középiskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák stb.);
- a felső szintű oktatásra és kutatásra használt épületek, kutatólaboratóriumok;
- a beteg, sebesült és sérült emberek orvosi ellátására, ápolására, gondozására szolgáló intézmények;
- a szanatóriumok, hosszabb tartózkodást nyújtó kórházak, elfekvő-kórházak, pszichiátriai kórházak,
szülőotthonok, anya- és gyermekgondozó központok;
- a beltéri sporttevékenységre használt épületek (labdajátékpályák, uszodák, tornatermek, korcsolya- és
jégkorongpályák stb.), amelyek alkalmasak a nézők befogadására (állóhelyek, tribünök stb.) és a résztvevők
kiszolgálására is (zuhanyozók, öltőző helyiségek stb.);
- a templomok, kápolnák, mecsetek, zsinagógák stb.
Idetartozik még:
- a levéltári épületek;
- a speciális iskolák fogyatékos gyermekek részére;
- továbbképző intézetek;
- a meteorológiai állomások, obszervatóriumi épületek;
- az egyetemi, javítóintézeti és börtönkórházak, a fegyveres erők kórházai;
- a hő- és vízterápiára, rehabilitációra, vértranszfúziós célokra, anyatejgyűjtésre, állatorvosi kezelésre stb.
használt épületek;
- az idősek vagy fogyatékosok ellátására szolgáló kombinált (szállást és gondozást vagy orvosi ellátást is
nyújtó) épületek;
- a temetői épületek (ravatalozók, krematóriumok).
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az állat- és növénykertek épületei
Nem tartozik ide:
- bentlakásos iskolához tartozó, de önálló épületben lévő diákotthon, lásd 41.00.14;
- az egyetemi diákotthon, lásd 41.00.14; - idős és fogyatékosok részére szociális ellátást nyújtó otthonok, lásd
41.00.14;
- a szórakozó- és szabadidőparkok, lásd 42.99.12;
- a szobrok, emlékművek, művészeti vagy dekoratív építmények, lásd 41.00.29;
- a szabadtéri sport céljaira használt stadionok és sportpályák, pl. szabadtéri teniszpályák, nyitott uszodák
stb., lásd 42.99.12
41.00.29
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Egyéb nem lakóépület
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Idetartozik:
- a más célra nem használt történelmi vagy védett épületek;
- a javítóintézetek, börtönök, vizsgálati fogdák, laktanyák és barakkok (fegyveres erők, rendőrség vagy
tűzoltószolgálat számára).
Idetartozik még:
- a védett romok, a régészeti feltárások;
- a szobrok, emlékművek, művészeti vagy dekoratív építmények;
- a buszmegállók, nyilvános WC-k, mosdók stb.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a történelmi műemlék jellegű akvaduktok.
Nem tartozik ide:
- a telefonfülkék, lásd 41.00.25;
- a múzeumok, lásd 41.00.28;
- az egyházi épületek, lásd 41.00.28;
- a javítóintézeti és börtönkórházak, a fegyveres erők kórházai, lásd 41.00.28;
- a katonai műszaki létesítmények, lásd 42.99.19.
41.00.3

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a meglévő lakóépület szerkezetének felújítása és renoválása
Nem tartozik ide:
- a speciális beton és acél keretszerkezetek építése épületekhez, lásd 43.99.40, 43.99.50
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41.00.31

Egylakásos épület építése

Idetartozik:
- a szabadon álló házak, mint pl. családi házak, villák, faházak, erdészházak, tanyaházak, kúriák, nyári lakok,
hétvégi házak stb. építése
Idetartozik:
- az olyan ikerházak vagy sorházak építése, amelyeknél minden lakás saját tetővel, a terepszintről közvetlen
bejárattal és önálló közművekkel rendelkezik.
Nem tartozik ide:
- a mezőgazdasági épületek építése, lásd 41.00.42
41.00.32

Kétlakásos épület építése

Idetartozik:
- a kétlakásos családi és ikerházak vagy sorházak építése.
Nem tartozik ide:
- az olyan ikerházak vagy sorházak építése, amelyeknél minden lakás saját tetővel, a terepszintről közvetlen
bejárattal és önálló közművekkel rendelkezik, lásd 41.00.31
41.00.33

t
a

Három vagy többlakásos épület építése

Idetartozik:
- a három vagy több lakással rendelkező más lakóépületek, mint például lakótömb, bérház építése.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az elsősorban más célokra használt épületekben, pl. lakótömbben, bérházban lévő irodák, éttermek,
autóparkolók építése
Nem tartozik ide:
- a közösségi lakóépületek építése, lásd 41.10.34;
- a szállodák és szálló jellegű épületek, az ifjúsági szállók, nyaralótáborok és üdülőépületek építése, lásd
41.00.47.
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41.00.34
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Közösségi lakóépület építése
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Idetartozik:
- az idősek, tanulók, gyerekek és egyéb társadalmi csoportok szállásai és szolgáltató épületeinek építése, pl.
a nyugdíjas otthonok, munkásszállók, szeretetotthonok, árvaházak, hajléktalanok szállói stb.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a diákotthonok és kollégiumok építése;
- a bentlakásos iskolához tartozó, de önálló épületben lévő diákotthon építése;
- a fogyatékosok részére szociális ellátást nyújtó otthonok építése.
Nem tartozik ide:
- a kórházak, klinikák, az ápolást, orvosi ellátást is nyújtó intézmények épületeinek építése, lásd 41.00.48;
- a börtönök, barakkok építése, lásd 41.00.49
41.00.4
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Nem lakóépület építése (új építés, bővítés, átépítés, felújítás)

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a meglévő nem lakóépület szerkezetének felújítása és renoválása
41.00.41

Ipari épület építése

Idetartozik:
- az ipari termelés céljára használt fedett épületek, pl. gyárak, műhelyek,
vágóhidak, sörfőzdék,
szerelőüzemek stb. építése.
Nem tartozik ide:
- a mezőgazdasági épületek építése, lásd 41.00.42;
- a tárolók, silók és raktárak építése, lásd 41.00.46;
- a nem épület jellegű komplex ipari létesítmények (erőművek, finomítók stb.) építése, lásd 42.22.23, 42.99.21
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41.00.42

Mezőgazdasági épület építése (nem lakóépület)

Idetartozik:
- a mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépületek pl. tehén- és lóistállók, disznóólak, juhaklok,
versenyistállók, baromfitartó épületek, csűrök, magtárak, hangárok és egyéb mezőgazdasági melléképületek,
pincék, borkészítő üzemek, bortárolók, üvegházak, silótakarmány-tárolók stb. építése.
Nem tartoznak ide:
- az állat- és botanikus kertek egyéb építményeinek építése, lásd 42.99.22.
Nem tartoznak ide - magyar kiegészítés:
- az állat- és botanikus kertek épületei, lásd 41.00.28.
41.00.43

Irodaépület építése

Idetartozik:
- a hivatali és adminisztratív célokra használt épületek, pl. bankok, postahivatalok, önkormányzati és
kormányhivatalok stb. építése.
Idetartozik még:
- a konferencia és kongresszusi központok, bíróságok és parlamenti épületek építése.
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az elsősorban más célokra használt épületekben lévő irodák építése.
41.00.44

Nagy és kiskereskedelmi épület építése
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Idetartozik:
- a bevásárlóközpontok, az áruházak, az önálló üzletek és butikok; a vásárok, aukciók és kiállítások céljára
használt épületek, a fedett piacok és a szervizállomások stb. építése.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az elsősorban más célokra használt épületekben, pl. bevásárlóközpontban lévő éttermek, autóparkolók,
irodák építése
41.00.45
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Közlekedési és hírközlési épület építése
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Idetartozik:
- a polgári és katonai repülőterek, vasút- és autóbusz-állomások, kikötői terminálok, drótkötélpálya és
síliftállomások épületeinek építése;
- a rádió- és televízióműsor-szóró épületek, a távbeszélő-, hírközlési központok épületeinek stb. építése;
- a garázsépületek (felszíni vagy földalatti) és fedett gépjárműparkolók építése.
Idetartozik még: - a repülőgéphangárok, vasúti őrházak, mozdony- és vagonszínek építése; - a telefonfülkék
építése; - a világítótornyok építése; - a légi közlekedést irányító épületek (tornyok) építése; - a
kerékpártárolók építése.
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Nem tartozik ide:- - az elsősorban más célokra használt épületekben lévő autóparkolók; - a szervizállomások
építése, lásd 41.00.44; - a tárolók, silók és raktárak építése, lásd 41.00.46; - a vasúti vágányok építése, lásd
42.12.20; - a repülőtéri kifutópályák építése, lásd 42.11.20; - a távközlőhálózatok és -oszlopok építése, lásd
42.22.21, 42.22.22; - a szénhidrogénfogadó-állomások építése, lásd 42.99.21.
41.00.46

2

Tároló, siló és raktár építése

Idetartozik:
- a tárolók és tartályok építése;
- az olaj- és gáztartályok építése;
- a gabona-, cement- és egyéb szárazanyagsilók építése;
- a hűtőházak és a speciális áruraktárak építése.
Idetartozik még:- raktárépületek építése.
Nem tartozik ide:- a mezőgazdasági célra használt silók és raktárépületek építése, lásd 41.00.42; - a
víztornyok építése, lásd 42.21.22; - a szénhidrogénfogadó-állomások építése, lásd 42.99.21.
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41.00.47

Szálloda és szálló jellegű épület építése

Idetartozik
- a szállodák, motelek, fogadók, panziók és egyéb szálló jellegű épületek építése, étteremmel vagy anélkül;
- az ifjúsági szállók, a hegyi menedékházak, gyermek- vagy családi nyaraló-táborok, nyaralók, üdülőházak és
pihenőotthonok, egyéb, máshova nem sorolt szállóépületek építése nyaralóknak stb.
Idetartozik még:
- a különálló éttermek és bárok építése.
Nem tartozik ide:- az elsősorban más célokra használt épületekben lévő éttermek építése, pl. bérházban
(41.00.33), bevásárlóközpontban (41.00.44); - szórakozó- és szabadidős park létesítményeinek építése, lásd
42.99.22.
41.00.48

Szórakoztatási, oktatási, egészségügyi, intézményi gondozási vagy vallási célú épület építése

Idetartozik:
- a mozik, koncerttermek, operaházak, színházak stb. építése;
- a tanácskozótermek és olyan többcélú épületek építése, amelyeket elsősorban közművelődésre,
szórakoztatásra használnak;
- a kaszinók, cirkuszok, zenetermek, tánctermek, diszkók, zenepavilonok stb. építése;
- a múzeumok, művészeti galériák, könyvtárak és raktáraik építése;
- az iskola-előkészítőnek, alap- és középfokú oktatásra használt épületek építése (pl. bölcsődék, óvodák,
általános iskolák, középiskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák stb.);
- a felső szintű oktatásra és kutatásra használt épületek, kutatólaboratóriumok építése;
- a beteg, sebesült és sérült emberek orvosi ellátására, ápolására, gondozására szolgáló intézmények
építése;
- a szanatóriumok, hosszabb tartózkodást nyújtó kórházak, elfekvő-kórházak, pszichiátriai kórházak,
szülőotthonok, anya- és gyermekgondozó központok építése;
- a beltéri sporttevékenységre használt épületek (labdajátékpályák, uszodák, tornatermek, korcsolya- és
jégkorongpályák stb.) építése, amelyek alkalmasak a nézők befogadására (állóhelyek, tribünök stb.) és a
résztvevők kiszolgálására is (zuhanyozók, öltőző helyiségek stb.);
- a templomok, kápolnák, mecsetek, zsinagógák stb. építése.
Idetartozik még:
- a levéltári épületek építése;
- a speciális iskolák építése fogyatékos gyermekek részére;
- a továbbképző intézetek építése;
- a meteorológiai állomások, obszervatóriumi épületek építése;
- az egyetemi, javítóintézeti és börtönkórházak, a fegyveres erők kórházainak építése;
- a hő- és vízterápiára, rehabilitációra, vértranszfúziós célokra, anyatejgyűjtésre, állatorvosi kezelésre stb.
használt épületek építése;
- az idősek vagy fogyatékosok ellátására szolgáló kombinált (szállást és gondozást vagy orvosi ellátást is
nyújtó) épületek építése;
- a temetői épületek (ravatalozók, krematóriumok) építése
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- állat- és növénykertek épületeinek építése.
Nem tartozik ide:
- bentlakásos iskolához tartozó, de önálló épületben lévő diákotthon építése, lásd 41.00.34;
- az egyetemi diákotthon, lásd 41.00.34;
- az idős és fogyatékosok részére szociális ellátást nyújtó otthonok építése, lásd 41.00.34;
- a szórakozó- és szabadidőparkok létesítményeinek építése, lásd 42.99.22;
- a szobrok, emlékművek, művészeti vagy dekoratív építmények építése, lásd 41.00.49;
- a szabadtéri sport céljaira használt stadionok és sportpályák, pl. szabadtéri teniszpályák, nyitott uszodák
stb. építése, lásd 42.99.22
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41.00.49

Egyéb nem lakóépület építése

Idetartozik:
- a javítóintézetek, börtönök, vizsgálati fogdák, laktanyák és barakkok építése (fegyveres erők, rendőrség
vagy tűzoltószolgálat számára).
Idetartozik még:
- a szobrok, emlékművek, művészeti vagy dekoratív építmények építése;
- a buszmegállók, nyilvános WC-k, mosdók stb. építése.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a történelmi műemlék jellegű akvaduktok építése.
Nem tartozik ide:
- a telefonfülkék építése, lásd 41.00.45;
- a múzeumok építése, lásd 41.00.48;
- az egyházi épületek építése, lásd 41.00.48;
- a javítóintézeti és börtönkórházak, a fegyveres erők kórházainak építése, lásd 41.00.48;
- a katonai műszaki létesítmények építése, lásd 42.99.29.

42

Egyéb építmény építése

t
a

Idetartozik még:
- a minden egyéb építmény fejlesztési projektje is.
Nem tartozik ide:
- az épületek projektjei, lásd 41.00
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42.1

Út, vasút építése

42.11

Út, autópálya építése

42.11.1

Út, autópálya, utca és egyéb, jármű vagy gyalogos útvonal, repülőtéri kifutópálya

42.11.10

Út, autópálya, utca és egyéb, jármű vagy gyalogos útvonal, repülőtéri kifutópálya
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Idetartozik:
- az autóút (kivéve: magasvezetésű autópálya), utca, út és egyéb jármű- vagy gyalogosközlekedési célú út
- a védőkorlát, burkolt felületű parkoló, kocsibehajtó, jármű- és gyalogos aluljáró és felüljáró, kerékpárút
- a repülőtéri kifutópálya, gurulóút és a kapcsolódó, nem épület jellegű repülőtéri építmény
- a jármű- és gyalogos aluljáró
Nem tartozik ide:
- a magas vezetésű autópálya, lásd 42.13.10
- az autópálya alagútja, lásd 42.13.10
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42.11.2

Út, autópálya, utca és egyéb, jármű vagy gyalogos útvonal, repülőtéri kifutópálya építése

42.11.20

Út, autópálya, utca és egyéb, jármű vagy gyalogos útvonal, repülőtéri kifutópálya építése

Idetartozik:
- az autópálya, út, utca, egyéb jármű- és gyalogosút, szabadtéri autóparkoló alapjának építése
- az út és parkoló felszíni munkái: építés és helyreállítás aszfaltozással, betonozással és hasonló módon
- a gyalogjáró, közlekedésszabályozó szerkezet, kerékpárút stb. építése
- a jármű- és gyalogos aluljáró építése- az elválasztó korlát, alacsony elválasztó fal, közlekedési jelzések stb.
építése
- a jelzés létrehozása és karbantartása utakon
- az útjavítás és -karbantartás
- a repülőtéri kifutópálya, gurulóút, hangárelőtér, kifutóút építése
- a jelzés festése utakon, parkolók felületén és hasonló felületen
Nem tartozik ide:
- a magas vezetésű autópálya, alagút és híd építése, lásd 42.13.20
- a csővezeték és kábel építésével kapcsolatos útépítési munkák (víz, szennyvíz, gáz, elektromos, telefon
stb.), lásd 42.21, 42.22
- a vasúti elektromos vezeték építési munkái, lásd 42.22.21
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a közúti világítás és elektromos jelzőrendszer felszerelése, lásd 43.21.10
42.12

Vasút, földalatti vasút építése
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42.12.1

Vasút, földalatti vasút

42.12.10

Vasút, földalatti vasút

Idetartozik:
- a távolsági és helyi érdekű vasút, utcai villamos, földalatti vagy magasvezetésű városi gyorsvasúti
szállítórendszer pályateste;
- a vasútvillamosítási létesítmények
Nem tartozik ide:
- a földalatti vasúti közlekedés alagútja, lásd 42.13.10
42.12.2

Vasút, földalatti vasút építése

42.12.20

Vasút, földalatti vasút építése

Idetartozik:
- a vasút, földalatti vasút építése:
- kavicságy-, és sínfektetési munkák
- váltó, csomópont és kereszteződés kiépítése
- vasúti pálya ellenőrző és biztonsági rendszerének építése
- sikló és kábelvasút építése
- a vasúti pálya felújítási és javítási munkái
Nem tartozik ide:
- a földalatti vasút alagútjának építése, lásd 42.13.20
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a vasút, földalatti vasút világítás és elektromos jelzőrendszerének felszerelése, lásd 43.21.10
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42.13

Híd, alagút építése

42.13.1

Híd, alagút

42.13.10

Híd, alagút
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Idetartozik:
- a közúti és gyalogoshíd fémből, betonból és egyéb anyagból
- a magas vezetésű autópálya
- az alagút
Idetartozik még:
- a földalatti vasutak alagútja
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az autópálya alagútja
Nem tartozik ide:
- a jármű- a és gyalogos aluljáró, lásd 42.11.10
- a bányászati munkák tárnái, aknái egyéb létesítményei, lásd 42.99.11

2

42.13.2

Híd, alagút építése

42.13.20

Híd, alagút építése

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a közúti és gyalogoshíd építése fémből, betonból és egyéb anyagból;
- a magas vezetésű autópálya építése;
- az alagút építése;
- a földalatti vasút alagútjának építése
Nem tartozik ide:
- az autópálya, út, vasút és repülőtéri futópálya építése, lásd 42.11, 42.12
- a vízi létesítmények építési munkái, lásd 42.91
- az építmény acélszerkezetének építése, lásd 43.99.50
- az aknamélyítés, lásd 43.99.90
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a híd, alagút világítás és az elektromos jelzőrendszerének felszerelése, lásd 43.21.10
42.2

Közműépítés
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42.21

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

42.21.1

Folyadékszállító közmű

42.21.11

Távolsági folyadékszállító csővezeték

Idetartozik:
- a szárazföldi és tenger alatti távolsági kőolajtermék és gázszállító vezeték
- a szárazföldi és tenger alatti távolsági vízszállító- és egyéb vezeték
Nem tartozik ide:
- a települési vezetékes gáz és vízelosztó rendszerek, lásd 42.21.12
42.21.12

Helyi folyadékszállító csővezeték

Idetartozik:
- a helyi víz-, szennyvíz- a és egyéb folyadékszállító vezeték
Idetartozik:
- a települési vezetékes gáz és vízelosztó rendszerek
42.21.13

t
a

Öntözőrendszer (csatorna); vízszállító fővezeték és vezeték; vízkezelő telep, szennyvíztározó
telep és szivattyúállomás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a víztornyok
42.21.2

Nem tartozik ide:
- az árokásás, lásd 43.12.12
42.21.21

z
o
lt

Folyadékszállító közmű építése

Távolsági folyadékszállító csővezetékek építése
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Idetartozik:
- a föld feletti, föld alatti és tenger alatti távolsági vezeték építése:
- olaj és gáz
- víz, szennyvíz és esővíz
- egyéb folyadék
42.21.22
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Helyi folyadékszállító csővezetékek építése, kiegészítő munkákkal együtt

Idetartozik:
- a helyi vezeték és kiegészítő létesítményének építése:
- víz vagy szennyvíz
- melegvíz
- gáz- és gőz
- egyéb folyadék
Idetartozik - magyar kiegészítés: - a víztornyok építése
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42.21.23

Öntözőrendszer (csatorna); vízszállító fővezeték és vezeték; vízkezelő telep, szennyvíztározó
telep és szivattyúállomás építése

Nem tartozik ide:
- a csővezeték, víz és szennyvízhálózat építési munkái, lásd 42.21.21 (távolsági), illetve 42.21.22 (helyi)
42.21.24

Víztermelő kút fúrása, víztisztító rendszer szerelési munkái

Idetartozik:
- a víztermelő kút fúrása és ásása
- a vízszivattyú és szivattyúrendszer szerelése
- a víztisztító rendszer szerelése
42.22

Elektromos, távközlési célú közmű építése

42.22.1

Elektromos és távközlési célú közmű
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42.22.11

Távolsági elektromos és távközlési vezeték

Idetartozik:
- a távolsági nagyfeszültségű elektromos vezeték
- a távolsági szárazföldi vagy tenger alatti távközlési vezeték
42.22.12

Helyi elektromos és távközlési vezeték

Idetartozik:
- a helyi elektromos vezeték
- a távközlési átviteli vonal (vezeték)
- a helyi elosztó és kiegészítő létesítmények, pl. átjátszótornyok, antennákkal együtt, transzformátorállomások
és -alállomások
42.22.13

Erőművek

Idetartozik:
- az elektromos energia előállítására szolgáló nehézipari erőmű és létesítményei, nukleáris erőművel és
létesítményeivel együtt
42.22.2

Elektromos és távközlési célú közmű építése

42.22.21

Távolsági elektromos és távközlési vezeték építése
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Idetartozik:
- a távolsági föld feletti villamos vezeték építése és javítása, vasúti felsővezetékkel együtt
- a távolsági tenger alatti vagy föld alatti elektromos vezeték építése és javítása
- a távolsági szárazföldi távközlési vezeték építése és javítása
- a távolsági tenger alatti távközlési vonalak építési és javítási munkái

á
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Nem tartozik ide:
- a helyi elektromos és távközlési vezeték építési munkái, lásd 42.22.22
- az árokásás, lásd 43.12.12
42.22.22
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Helyi elektromos és távközlési vezeték építése
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Idetartozik:
- a helyi föld feletti vagy föld alatti elektromos hálózat építése, kiegészítő létesítményekkel együtt, pl.
transzformátorállomás és helyi elosztó alállomás építése
- a helyi föld feletti vagy föld alatti távközlési hálózat építése, kiegészítő létesítményekkel együtt, pl.
átjátszótorony építése
- a településen belüli elosztást szolgáló antenna, transzformátorállomás építése
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- távközlő hálózat oszlopainak építése
Nem tartozik ide:
- a távolsági távközlési és elektromos vezeték építési munkái, lásd 42.22.21
- az árokásás, lásd 43.12.12
- a kábeltelevízió-hálózat kiépítése épületen belül, lásd 43.21.10
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42.22.23

Erőművek építése

Idetartozik:
- a minden fajta erőmű építése
42.9

M.n.s. egyéb építmény építése

42.91

Vízi létesítmény építése

42.91.1

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

42.91.10

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

Idetartozik:
- a kikötő alap, kikötői csatorna, hullámtörő, kikötőgát, móló, rakodópart és hasonló szerkezet, folyami
hajózóút és hajózócsatorna
- a gát és hasonló vízzáró szerkezet, tenger vagy más víz melletti rakpart
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42.91.2

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

42.91.20

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

Idetartozik:
- a kikötői és folyami létesítmények, jacht- a és csónakkikötő, rakpart, móló, sarkantyú, dokk és hasonló
kikötői létesítmény építési munkái, javítással együtt
- a védőgát és töltés építése, javítással együtt
- a gát és hasonló vízzáró szerkezet, zsilip, átemelő, szárazdokk, hajógyári sólyatér, duzzasztógát és egyéb
hidromechanikai szerkezet építési és javítási munkái
- a kotrás, szikla- és hordalékeltávolítás, és egyéb, vízi létesítményeken végzett munka
- a víz alatti munka (búvárral, békaemberrel és hasonló technikával) és egyéb vízépítő mérnöki munka
- az egyéb vízi létesítmény építési és javítási munkái, és az előbbiek javítása
Nem tartozik ide:
- a tenger alatti kábel fektetése, lásd 42.22.21
- az erőmű építése, lásd 42.22.23
- a cölöpverés, lásd 43.99.30
42.99

Egyéb m.n.s. építés

42.99.1

M.n.s. egyéb építmény

42.99.11

Bányászati és feldolgozóipari építmény
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Idetartozik:
- a bányászati és kapcsolódó üzemek, pl. bánya rakodó és kirakodó állomása, szellőzőakna és
szellőzőtorony, bányászati célú alagút és járat
- a vegyi alapanyagokat, műanyagokat, gyógyszereket és egyéb vegyi anyagokat előállító üzem
- a vegyi és kapcsolódó feldolgozóipari üzemek, pl. kohó, kemence, kokszolókemence
- a m.n.s. speciális feldolgozóipari létesítmény, pl. vasöntöde
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a szénhidrogénfogadó-állomások
Nem tartozik ide:
- a nem specializált ipari épületek, lásd 41.00.21
42.99.12
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Sport és üdülési célú építmény
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Idetartozik:
- általában szabadban űzött sportágak, pl. labdarúgás, baseball, rögbi, atlétika, autó és kerékpárverseny,
lóverseny pályái
- a rekreációs célú létesítmények, pl. golfpálya, strand, hegyi menedékház, parkterület és szabadidős park
létesítményei
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az állat- és botanikus kertek egyéb építményei
Nem tartozik ide:
- a fedett sportlétesítmények és lelátók, lásd 41.00.28
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42.99.19

M.n.s. egyéb építmény

Idetartozik:
- a parcellázott földterület, útbekötéssel, távközlési vonal bekötéssel és/vagy hasonló, előkészítő jellegű
ingatlanfejlesztésekkel
- a m.n.s. egyéb építmény
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a katonai műszaki létesítmények
42.99.2

M.n.s. egyéb építmény építése
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42.99.21

Bányászati és feldolgozóipari építmény építése

Idetartozik:
- a bányászati és kapcsolódó üzemek, pl. bánya rakodó és kirakodó állomása, szellőzőakna, építése és
javítása, vasöntöde és kokszolókemence építése és javítása
- a vegyipari és ahhoz kapcsolódó létesítmény építési munkái
- az egyéb feldolgozóipari létesítmény építési és javítási munkái
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a szénhidrogénfogadó-állomások építése
Nem tartozik ide:
- az ipari épület építése, lásd 41.00.41;
- a raktárépület építése, lásd 41.00.46;
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az aknamélyítés, lásd 43.99.90
42.99.22

Szabadtéri stadionok és sportpályák építése

Idetartozik:
- általában szabadban űzött sportágak, pl. labdarúgás, baseball, rögbi, atlétika, autó- és kerékpárverseny,
lóverseny pályák, stadionok szerkezetének és versenypályájának építési munkái;
- a szabadidős célú létesítmények, pl. golfpálya, strand, hegyi menedékház, parkterület és szabadidőspark
létesítményeinek építési munkái
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a szabadtéri teniszpályák, nyitott uszodák stb. építése;
- az állat- és botanikus kertek egyéb építményeinek építése
Nem tartozik ide:
- az építést előkészítő földmozgatás, lásd 43.12.1

t
a

42.99.29
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M.n.s. egyéb építmény építése
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Idetartozik:
- a földterület felparcellázása ingatlanfejlesztéssel, pl.útbekötéssel, távközlési vonal bekötéssel és/vagy
hasonló, előkészítő jellegű ingatlanfejlesztésekkel
- az egyéb m.n.s. építmény építése
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a katonai műszaki létesítmények építése
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a földterület parcellázása ingatlanfejlesztés nélkül, lásd 68.10
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43

Speciális szaképítés

43.1

Bontás, építési terület előkészítése

43.11

Bontás

43.11.1

Bontás

43.11.10

Bontás

2

Idetartozik:
- az épületek és egyéb szerkezetek bontása
- az utak és autóutak bontása
43.12

Építési terület előkészítése

43.12.1

Építési terület előkészítése
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43.12.11

Talaj és földterület előkészítése; fakivágás

Idetartozik:
- a mezőgazdasági terület előkészítése építésre
- a építést előkészítő helyszíni munkák, beleértve a robbantást és sziklaeltávolítást is
- a bányászati terület (kivéve gáz- a és olajlelőhelyek) előkészítése, a takaróréteg eltávolítása, és az
ásványlelőhelyen egyéb területelőkészítési munkák végzése, alagútépítéssel együtt
- a építési terület megtisztítása, aljnövényzet eltávolítása
- a talajstabilizálás
- a vízszintes fúrás kábel és alagcsövezés fektetéséhez
- a vízelvezető árok ásása
Nem tartozik ide:
- a fúrás olaj- és gázkitermelés céljára, lásd 09.10.11
- a víznyerő kút fúrása, lásd 42.21.24
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az akna és lőszer eltávolítása az építési területről (beleértve a robbantást is), lásd 39.00.11
- az aknamélyítés, lásd 43.99.90
43.12.12

Földkitermelés, talajmozgatás

t
a

Idetartozik:- a közmű, települési vízelvezető építéséhez, különböző útmunkákhoz stb. kapcsolódó árokásás a különböző építmények építéséhez kapcsolódó árokásás- a szennyezett talaj eltávolítása- a földterülethelyreállító munkák- a nagyarányú földmunka, talajkitermelés, rézsűzés, talajmozgatás töltés és átjáró
létesítésénél útépítés (út, autópálya, vasút stb.) építésének megkezdése előtt- a m.n.s. talajkitermelés és
földmozgatás
43.13

Talajmintavétel, próbafúrás

43.13.1

Talajmintavétel, próbafúrás

43.13.10

Talajmintavétel, próbafúrás

z
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Idetartozik:
- a próbafúrás és talajmintavétel építési, geofizikai, geológiai és hasonló célokra
Nem tartozik ide:
- az olaj- a és gázkitermelési célú fúrás, lásd 09.10.11
- a bányászattal kapcsolatos próbafúrás, lásd 09.90.1
- a víztermelő kút fúrása, lásd 42.21.24
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43.2

Épületgépészeti szerelés

43.21

Villanyszerelés

43.21.1

Villanyszerelés

2

8
0

193

ÉPÍTŐIPAR

43.21.10

Villanyszerelés

Idetartozik:
- az épület és egyéb építmény alapvető elektromos hálózatának villanyszerelési munkái
- a berendezések felszereléséhez szükséges villanyszerelési munkák
- a készenléti (vészhelyzeti) áramforrás huzalozási és szerelési munkái
- a tűzjelző és betörés elleni riasztórendszer helyszíni szerelése
- a minden fajta házi antenna felszerelése, műholdvevő antennával együtt
- a kábeltelevíziós hálózat épületen belüli szerelése
- a távközlési vezeték elektromos szerelése
- az épület fűtő- és egyéb elektromos szerkezeteinek villanyszerelési munkái, beleértve napkollektorok és a
lábazati fűtés szerelését is
- a villanymérőórák felszerelése
- az út, repülőtér és kikötő világító és jelzőrendszerének szerelése
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a vasút, földalatti vasút világítás és elektromos jelzőrendszerének felszerelése
Nem tartozik ide:
- az erőművi villanymotorok, generátorok és transzfomátorok szerelése, lásd 33.20.50
- a vasúti pálya ellenőrző és biztonsági rendszerének építése, lásd 42.12.20
- az önműködő tűzoltó berendezés szerelési munkái, lásd 43.22.11
- a fűtőberendezés felszerelési munkái, lásd 43.22.12
- a tűzállóvá tevő művelet, lásd 43.29.11
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:- az elektronikus biztonsági rendszer (betörés, tűzjelzés) üzembe
helyezése, fenntartása, ha szolgáltatás keretében, nem elkülönülten végzik, lásd 80.20.10
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43.22

Víz, gáz, fűtés, légkondicionálószerelés

43.22.1

Víz, szennyvíz, fűtés, szellőző és légkondicionáló szerelés

43.22.11

Vízvezeték és vízelvezetőszerelés
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Idetartozik:
- a forró- és hideg vizes csőrendszer szerelése (vízvezeték-szerelés), tűzoltó berendezés vízszállító
rendszereinek szerelése
- a rögzített fürdőszobai berendezések szerelési munkái
- a vízhálózat összeszerelése
- a nyomott vizes tűzoltó berendezés szerelési munkái (tömlővel és csővel ellátott tűzcsappal együtt)
- az alagcsövezési munkák
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az épületek csővezeték rendszerének tisztítása és dugulás elhárítása
Nem tartozik ide:
- a helyiségfűtő berendezés felszerelése, beleértve a kapcsolódó csőszerelést, lásd 43.22.12
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szennyvíz- és zárt csapadékvízcsatornák dugulásának megszüntetése, lásd 37.00.11
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43.22.12
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Fűtés, szellőző és légkondicionálószerelés

Idetartozik:
- a fűtőberendezések szerelése (elektromos, gáz, olaj, nem elektromos napkollektor), beleértve a
csővezetékeket és a kapcsolódó fémlemezipari munkákat
- a központi fűtés ellenőrzőrendszereinek felszerelése, karbantartása
- a csatlakoztatás a távfűtési rendszerhez
- a háztartási bojlerek és kazánok javítása és karbantartása
- a lakások, számítóközpontok, irodák és üzletek szellőző, hűtő- a vagy légkondicionáló berendezéseinek
építési munkái, beleértve a csővezetékeket és a kapcsolódó fémlemezipari munkákat
Nem tartozik ide:
- az ipari kazánok javítási és karbantartási munkái, lásd 33.12.14
- az ipari légkondicionáló és hűtőberendezés szerelési, javítási és karbantartási munkái, lásd 33.12.18,
33.20.29
- az elektromos napkollektor és lábazati fűtés elektromos szerelési munkái, lásd 43.21.10
- a kéményseprés, lásd 81.22.13
43.22.2

Gázszállító rendszerek szerelése
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43.22.20

Gázszállító rendszerek szerelése

Idetartozik:
- a különböző gázszállító rendszerek szerelése (pl. kórházak oxigénszállítása) és összekötése az egyéb
gázzal működő berendezésekkel
Nem tartozik ide:
- a helyiségfűtő berendezés felszerelése, lásd 43.22.12
- a szellőző és légkondicionáló berendezés felszerelése, lásd 43.22.12
43.29

Egyéb épületgépészeti szerelés

43.29.1

Egyéb épületgépészeti szerelés

43.29.11

Hő és hangszigetelés

Idetartozik:
- a hőszigetelés, beleértve a külső falüregek bevonását időjárásálló szigetelőanyagokkal
- a forró- és a hűtővízcső, vízmelegítő (bojler) és csővezeték hőszigetelési munkái
- a hangszigetelés
- a tűzállóvá tételi művelet
Nem tartozik ide:
- az akusztikus munkák, lásd 43.39.19
- a vízszigetelési munkák, lásd 43.99.10
43.29.12
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Kerítés és rács felszerelése

Idetartozik:
- a kerítés, rács, palánk és más hasonló határolóelemek felszerelése, különböző anyagokból (drót, fa, acél,
síküveg) készült és különböző helyeken (udvar, játszótér, lakóterület, ipari terület) alkalmazható kerítések
tartoznak ide
- a (fémből készült) tűzlépcsők speciális szerelési munkái
43.29.19
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M.n.s. egyéb épületgépészeti szerelés
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Idetartozik:
- a felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák speciális szerelése, javítása, karbantartása
- az automata és forgóajtó beszerelése
- a napellenző és ponyvatető szerelése
- a jelzések (világító és nem világító is) felszerelése
- a világító vonalvezetők szerelése
- a m.n.s. épületgépészeti szerelőmunkák, beleértve az épület szerkezetének részét nem képező eszközök
felszerelését is
- a m.n.s. egyéb épületgépészeti szerelőmunkák
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43.3

Befejező építés

43.31

Vakolás

43.31.1

Vakolás

43.31.10

Vakolás

8
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Idetartozik:
- az épületek belső és külső vakolása, stukkók készítése, beleértve a rögzítőhálók felszerelését is
- a száraz falazómunkák, beleértve az általában gipszalapú száraz falazóanyagok felszerelését
Nem tartozik ide:
- a hangszigetelés, lásd 43.29.11
43.32

Épületasztalosszerkezet szerelése

43.32.1

Épületasztalosszerkezet szerelése
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43.32.10

Épületasztalosszerkezet szerelése

Idetartozik:
- a bármilyen anyagból készült ajtó, ablak, ajtó- és ablaktok (automata és forgóajtó kivételével), zsalu, redőny,
garázskapu stb. beszerelése
- a külső ajtó páncélozása és páncélozott ajtó beszerelése
- a tűzálló ajtó szerelése
- a belső lépcső, beépített szekrény és konyha beszerelése
- a lambéria, falburkoló stb. felszerelése
- a mozgatható válaszfal és fémszerkezetes álmennyezet felszerelése
- a veranda és télikert felszerelése magánházaknál
Nem tartozik ide:
- a kerítés és rács felszerelése, lásd 43.29.12
- az automata és forgóajtó beszerelése, lásd 43.29.19
- az épületek külső fém díszítőelemeinek szerelése , lásd 43.39.11
- a lapraszerelt bútorok összeszerelése, lásd 95.24.10
43.33

Padló, falburkolás

43.33.1

Burkolás

43.33.10

Burkolás
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Idetartozik:
- a kerámiából, betonból vagy kőből készült fal- és padlóburkoló csempe, járólap lerakása épület és egyéb
építmény belsejében vagy azon kívül, bejárók, járdák kövezése
- épület külső homlokzatának díszítése kerámiából készült anyagokkal, kővel, téglával stb.
43.33.2

Egyéb padló és falburkolás, tapétázás

43.33.21

Mozaikdíszítés, márvány gránit és palamunka
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Idetartozik:
- a helyszínen öntött mozaikdíszítés felhordása és a helyszíni belső márvány-, gránit- a és palamunka
Nem tartozik ide:
- a burkolólap elhelyezése, lásd 43.33.10
43.33.29

6
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Egyéb m.n.s. padló és falburkolás; tapétázás

Idetartozik:
- a szőnyeg, linóleum és egyéb rugalmas padlóburkolat lerakása a kapcsolódó befejező munkákkal
- a fapadló, fából készült padló- a és falburkolat elhelyezése, parketta és hajópadló lerakása, a befejező
munkák, pl. csiszolás-fényezés, lakkozás, stb.
- a papír és egyéb rugalmas falburkolatok felragasztása
- a tapéta eltávolítása is
Nem tartozik ide:
- a kő, beton és kerámia padlóburkoló lapok lerakása, lásd 43.33.10
- a betonpadló építése (kivéve: beton burkolólap), lásd 43.99.40
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43.34

Festés, üvegezés

43.34.1

Festés

43.34.10

Festés

Idetartozik:
- az épület belső (alapvetően díszítési célú) festési és mázolási munkái és a hasonló munkák
(bevonóanyagok, lakkok stb alkalmazásával)
- az épület külső festése (alapvetően az időjárás elleni védekezés céljából)
- a kerítés, rácsozat, ajtó és ablaktokok stb. festése- az egyéb műszaki szerkezetek festése
- a festék eltávolítása
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tetőfestés
Nem tartozik ide:
- az utak, parkolók és hasonlók felületén a jelzések felfestése, lásd 42.11.20
- a vízszigetelési munkák, lásd 43.99.10
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43.34.2

Üvegezés

43.34.20

Üvegezés

Idetartozik:
- az üvegburkolat, tükörfal és egyéb üvegtermék felszerelése
- a belső üvegezési munkák, pl. ablaküvegezés
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az üveg fényvisszaverő, illetve biztonsági fóliázása
Nem tartozik ide:
- az előre gyártott ablak felszerelése, lásd 43.32.10
43.39

Egyéb m.n.s. befejező építés

43.39.1

Egyéb m.n.s. befejező építés

43.39.11

Díszítőelemek felszerelése

Idetartozik:
- a normál vagy megrendelésre gyártott fémlemezek felszerelése
- a díszítő vas- a és acélmunkák és homlokzati fémmunkák készítése
- a radiátort fedő fémrácsok felszerelése
Nem tartozik ide:
- a fémlemez tetőburkoló felszerelése, lásd 43.91.19
43.39.19

M.n.s. egyéb befejező építés
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Idetartozik:
- az akusztikai munkák, beleértve az akusztikai lemezek, burkolólapok és egyéb anyagok felszerelését belső
falakra és mennyezetekre
- az új épületek építés utáni első takarítása
- a m.n.s. befejező építési munkák
Nem tartozik ide:
- a hangszigetelés, lásd 43.29.11
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43.9

Egyéb speciális szaképítés

43.91

Tetőfedés; tetőszerkezetépítés

43.91.1

Tetőfedés

43.91.11

Tetőszerkezetépítés
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Idetartozik:
- a tetőszerkezet-építési munka
43.91.19

Egyéb tetőfedés

Idetartozik:
- a tetőfedési munka mindenfajta tetőfedő anyagból
- az eső- a és ereszcsatorna-szerelés, zsindelyezés és a tető fémmunkái
Nem tartozik ide:
- a tetőfestés, lásd 43.34.10
43.99

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

43.99.1

Vízszigetelés
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43.99.10

Vízszigetelés

Idetartozik:
- a lapostetők és tető teraszok vízszigetelése
- a vízszigetelés az építmény külsején és egyéb föld alatti szerkezeteken
- a nedvesség (gőz) elleni szigetelés
Nem tartozik ide:
- a hő és hangszigetelés, lásd 43.29.11
43.99.2

Állványozás

43.99.20

Állványozás

Idetartozik:
- az állvány és emelvény építése és bontása (kivéve: az állvány és emelvény kölcsönzése)
Nem tartozik ide:
- az állványok kölcsönzése össze- az és szétszerelés nélkül, lásd 77.32.10
43.99.3

Cölöpverés; alapozás

43.99.30

Cölöpverés; alapozás
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Nem tartozik ide:
- a földkitermelés, lásd 43.12.12
- a betonozás, lásd 43.99.40
43.99.4

Betonozás

43.99.40

Betonozás

á
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Idetartozik:
- a beton formába öntése és egyéb olyan munkák, amelynél általában betont alkalmaznak (általános
alapozás, sávalapozás, úsztatott beton készítése, pillérkészítés, padlókészítés stb.)
- az alakos formák készítése, alapozás megerősítése
- az alapozás megerősítése
- az olyan vasbeton szerkezet építése, amely mérete vagy az alkalmazott eljárás következtében szakértelmet
és speciális berendezést igényel
- a kupola és vékony héjszerkezet építése vasbetonból
- az egyedi munkaként végzett acélhajlítás és hegesztés az építmény vasbeton szerkezetén
Nem tartozik ide:
- az építési betontermék gyártása, lásd 23.61.12
- az előre kevert beton gyártása, lásd 23.63.10
- az utca, úttest és járda készítése az útburkolattal együtt, lásd 42.11.20
- a hidak és magas vezetésű autópályák építése, lásd 42.13.20
- az alagút építése, lásd 42.13.20
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43.99.5

Építmény acélszerkezetének felállítása

43.99.50

Építmény acélszerkezetének felállítása

Idetartozik:
- acélszerkezetek speciális építési munkái
- épület és egyéb építmény, pl. híd, függődaru vagy villamos távvezeték tartóoszlopa, előre gyártott (de nem
saját előállítású) acélszerkezetének építése, felállítása
- függönyfal építése
- a kapcsolódó hegesztési munkák
43.99.6

Kőművesmunkák, falazás

43.99.60

Kőművesmunkák, falazás

Idetartozik:
- a falazás téglával, blokkokkal, kővel és egyéb kőművesmunka
Nem tartozik ide:
- a padló- a és falburkolás, lásd 43.33
- a betonozás, lásd 43.99.40
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43.99.7

Előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása

43.99.70

Előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása

Idetartozik:
- az előre gyártott szerkezet és építmény helyszíni összeszerelése és felállítása- az utcai felszerelés, bútorok
(pl. buszmegálló, pad) felállítása
Nem tartozik ide:
- az épület általános építési munkái, lásd 41.00.3, 41.00.4;
- az előre gyártott acélelemek felállítása, lásd 43.99.50
43.99.9

M.n.s. speciális szaképítés

43.99.90

M.n.s. speciális szaképítés

Idetartozik:
- az ipari kémények építése- a kemence stb. bélelése tűzálló anyaggal
- a nyitott uszodák építése- a díszkályhák általános építése
- az épületek külső falának tisztítása gőz és homokfúvással
- az aknamélyítés
- a daru és egyéb olyan építési eszköz kölcsönzése személyzettel, amely nem egy adott fajta építési
tevékenységhez alkalmazható
- a m.n.s. egyéb speciális szaképítés
Nem tartozik ide:
- az építési eszköz kölcsönzése személyzettel speciális építőipari szolgáltatáshoz, lásd az F
nemzetgazdasági ág megfelelő építőipari szolgáltatásánál
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45

Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a roncs gépjárművek és motorkerékpárok bontása a még használható részeik, alkatrészeik kinyerése és
értékesítése céljából
45.1

Gépjárműkereskedelem

45.11

Személygépjármű, könnyűgépjárműkereskedelem

45.11.1

Személygépjármű, könnyűgépjármű nagykereskedelme

Idetartozik:
- mind az új, mind a használt személygépjárművek és könnyűgépjárművek nagykereskedelme, az ügynöki
értékesítés kivételével
45.11.11

Személygépjármű nagykereskedelme

t
a

Idetartozik:
- a mind az új, mind a használt személygépjárművek és könnyűgépjárművek nagykereskedelme, az ügynöki
értékesítés kivételével
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a személygépjármű, könnyűgépjármű ügynöki nagykereskedelme, lásd 45.11.4
45.11.12

z
o
lt

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

á
v

Idetartozik:- a mind az új, mind a használt személygépjárművek és könnyűgépjárművek nagykereskedelme,
az ügynöki értékesítés kivételével
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a személygépjármű, könnyűgépjármű ügynöki nagykereskedelme, lásd 45.11.4
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45.11.2

Személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme szaküzletben

45.11.21

Új személygépjármű kiskereskedelme szaküzletben

45.11.22

Használt személygépjármű kiskereskedelme szaküzletben

45.11.23

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

45.11.24

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

45.11.3

Személygépjármű, könnyűgépjármű egyéb kiskereskedelme

45.11.31

Személygépjármű, könnyűgépjármű internetes kiskereskedelme

45.11.39

Személygépjármű, könnyűgépjármű egyéb kiskereskedelme

45.11.4

Személygépjármű, könnyűgépjármű ügynöki nagykereskedelme

45.11.41

Személygépjármű, könnyűgépjármű ügynöki internetes nagykereskedelme

45.11.49

Személygépjármű, könnyűgépjármű egyéb ügynöki nagykereskedelme

45.19

Egyéb gépjárműkereskedelem
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45.19.1

Egyéb gépjármű nagykereskedelme

Idetartozik:
- a mind az új, mind a használt gépjárművek nagykereskedelme, például tehergépjármű, pótkocsi, nyerges
vontató, busz és egyéb nehézgépjármű, beleértve a lakókocsi, lakóautó nagykereskedelmét, az ügynöki
értékesítés kivételével
45.19.11

Tehergépjármű, pótkocsi, nyerges vontató és busz nagykereskedelme

Idetartozik:
- a mind az új, mind a használt gépjárművek nagykereskedelme, például tehergépjármű, pótkocsi, nyerges
vontató, busz és egyéb nehézgépjármű az ügynöki értékesítés kivételével
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az egyéb gépjármű ügynöki nagykereskedelme, lásd 45.19.4
45.19.12

Kempingjármű, lakókocsi és lakóautó nagykereskedelme

Idetartozik:- a mind az új, mind a használt lakókocsi, lakóautó nagykereskedelmét, az ügynöki értékesítés
kivételével
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az egyéb gépjármű ügynöki nagykereskedelme, lásd 45.19.4
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45.19.2

Egyéb gépjármű kiskereskedelme szaküzletben

45.19.21

Tehergépjármű, pótkocsi, nyerges vontató és busz kiskereskedelme szaküzletben

45.19.22

Kempingjármű, lakókocsi és lakóautó kiskereskedelme szaküzletben

45.19.3

Egyéb gépjármű egyéb kiskereskedelme

45.19.31

Egyéb gépjármű internetes kiskereskedelme

45.19.39

M.n.s. egyéb gépjármű egyéb kiskereskedelme

45.19.4

Egyéb gépjármű ügynöki nagykereskedelme

45.19.41

Egyéb gépjármű internetes ügynöki nagykereskedelme

45.19.49

Egyéb gépjármű egyéb ügynöki nagykereskedelme

45.2

Gépjárműjavítás, karbantartás

45.20

Gépjárműjavítás, karbantartás

45.20.1

Személygépjármű, könnyűgépjármű javítása, karbantartása

45.20.11

Személygépjármű és könnyűgépjármű általános javítása, karbantartása (kivéve: az elektromos
rendszereket, gumi és karosszériajavítást)
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Nem tartozik ide:
- a személygépjármű és könnyűgépjármű elektromos rendszerének javítása, lásd 45.20.12
- a személygépjármű és könnyűgépjármű gumijavítása, beleértve a kerékbeállítást és centrírozást, lásd
45.20.13
- a személygépjármű és könnyűgépjármű karosszériajavítása és hasonló szolgáltatások (újrafestés,
fényezés, ajtó, zárszerkezet, szélvédő, ablak és egyéb tartozék javítása, cseréje), lásd 45.20.14
45.20.12

Személygépjármű és könnyűgépjármű elektromos rendszerének javítása

45.20.13

Személygépjármű és könnyűgépjármű gumijavítása, beleértve a kerékbeállítást és centírozást

Idetartozik még:
- a személygépjármű és könnyűgépjármű kerékbeállítása és centrírozása
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45.20.14

Személygépjármű és könnyűgépjármű karosszériajavítása és hasonló szolgáltatások (újrafestés,
fényezés, ajtó, zárszerkezet, szélvédő, ablak és egyéb tartozék javítása, cseréje)

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gumiabroncs újrafutózása és felújítása, lásd 22.11.20
45.20.2

Egyéb gépjármű javítása, karbantartása

45.20.21

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

Nem tartozik ide:
- az egyéb gépjármű elektromos rendszerének javítása, lásd 45.20.22
- az egyéb gépjármű karosszériajavítása és hasonló szolgáltatások (újrafestés, fényezés, ajtó, zárszerkezet,
szélvédő, ablak és egyéb tartozék javítása, cseréje), lásd 45.20.23
45.20.22

Egyéb gépjármű elektromos rendszerének javítása

45.20.23

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gépjármű számítógép javítása
- a műholdas azonosító rendszer beszerelése
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45.20.3

Gépjárműmosás, polírozás és ehhez kapcsolódó szolgáltatások

45.20.30

Gépjárműmosás, polírozás és ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gépjármű fertőtlenítése, lásd 81.29.11
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45.3

Gépjárműalkatrészkereskedelem

45.31

Gépjárműalkatrésznagykereskedelem

45.31.1

Gépjárműalkatrész és tartozék nagykereskedelem

8
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Idetartozik:
- a gépjármű alkatrészek, felszerelések és tartozékok nagykereskedelme (kivéve: az ügynöki értékesítést)
45.31.11

1
0

Gumiabroncs és gumibelső nagykereskedelme

Idetartozik:
- a gumiabroncs és gumibelső nagykereskedelme (kivéve: az ügynöki értékesítést)
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gépjárműalkatrész és tartozék ügynöki nagykereskedelme, lásd 45.31.20
45.31.12

2

Gépjárműalkatrész és tartozék nagykereskedelem (kivéve: gumi)

Idetartozik:
- az egyéb gépjárműalkatrész és tartozék nagykereskedelem (kivéve: az ügynöki értékesítést)
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gépjárműalkatrész és tartozék ügynöki nagykereskedelme, lásd 45.31.20
45.31.2

Gépjárműalkatrész és tartozék ügynöki nagykereskedelme

45.31.20

Gépjárműalkatrész és tartozék ügynöki nagykereskedelme

45.32

Gépjárműalkatrészkiskereskedelem

45.32.1

Gépjárműalkatrész és tartozék kiskereskedelme szaküzletben

45.32.11

Gumiabroncs és gumibelső kiskereskedelme szaküzletben

45.32.12

Gépjárműalkatrész és tartozék kiskereskedelme szaküzletben (kivéve: gumi)
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45.32.2

Gépjárműalkatrész és tartozék egyéb kiskereskedelme

45.32.21

Gépjárműalkatrész és tartozék internetes kiskereskedelme

45.32.22

Gépjárműalkatrész és tartozék csomagküldő kiskereskedelme

45.32.29

Gépjárműalkatrészek és tartozékok m.n.s. egyéb kiskereskedelme

Idetartozik:
- a gépjárműalkatrészek és tartozékok kiskereskedelme:
- nem szaküzletben
- árusító bódéban, piacon
- egyéb m.n.s. elárusítóhelyen
45.4

Motorkerékpár, alkatrész kereskedelme, javítása

45.40

Motorkerékpár, alkatrész kereskedelme, javítása

Idetartozik még:
- a motorkerékpár (moped) tartozék és alkatrész kereskedelme, karbantartása és javítása

t
a

Nem tartozik ide:
- a kerékpárnak, tartozékainak és alkatrészeinek kereskedelme, karbantartása és javítása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kerékpárnak, tartozékainak és alkatrészeinek
- ügynöki nagykereskedelme, lásd 46.18.14
- nagykereskedelme, lásd 46.49.33
- kiskereskedelme, lásd 47.00.65
- karbantartása és javítása, lásd 95.29.12
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45.40.1

Motorkerékpár, alkatrész és tartozék nagykereskedelme

45.40.10

Motorkerékpár, alkatrész és tartozék nagykereskedelme

45.40.2

Motorkerékpár, alkatrész és tartozék kiskereskedelme szaküzletben

45.40.20

Motorkerékpár, alkatrész és tartozék kiskereskedelme szaküzletben

45.40.3

Motorkerékpár, alkatrész és tartozék egyéb kiskereskedelme

45.40.30

Motorkerékpár, alkatrész és tartozék egyéb kiskereskedelme

45.40.4

Motorkerékpár, alkatrész és tartozék ügynöki nagykereskedelme

45.40.40

Motorkerékpár, alkatrész és tartozék ügynöki nagykereskedelme

45.40.5

Motorkerékpár javítása, karbantartása

45.40.50

Motorkerékpár javítása, karbantartása

46

Nagykereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a hajók, számítógépek, televíziók és egyéb készülékek, gépek, berendezések bontása a még használható
részeik, alkatrészeik kinyerése és értékesítése céljából
Nem tartozik ide:
- a gépjármű és motorkerékpár nagykereskedelme, lásd 45
46.1

Ügynöki nagykereskedelem

46.11

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

46.11.1

Mezőgazdasági nyersanyag, élő állat, textil nyersanyag és félkész termék ügynöki
nagykereskedelme
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46.11.11

Élő állat ügynöki nagykereskedelme

46.11.12

Virág, dísznövény, palánta, virágmag ügynöki nagykereskedelme

46.11.19

Egyéb mezőgazdasági
nagykereskedelme

46.12

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

46.12.1

Tüzelő és üzemanyag, érc, fém és ipari vegyi áru ügynöki nagykereskedelme

46.12.11

Szilárd, folyékony és gáznemű tüzelő és üzemanyag és az ehhez kapcsolódó termékek ügynöki
nagykereskedelme

46.12.12

Fém, érc és nyersfém ügynöki nagykereskedelme

46.12.13

Ipari vegyi áru, műtrágya és agrokémiai termék ügynöki nagykereskedelme

46.13

Fa, építőanyag ügynöki nagykereskedelme

46.13.1

Fa, építőanyag ügynöki nagykereskedelme

46.13.11

Fa, fatermék ügynöki nagykereskedelme

46.13.12

Építőanyag ügynöki nagykereskedelme

46.14

Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

46.14.1

Gép, ipari berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

46.14.11

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

46.14.12

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

46.14.19

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

46.15

Bútor, háztartási cikk, fémáru ügynöki nagykereskedelme

46.15.1

Bútor, háztartási cikk, vas és fémáru ügynöki nagykereskedelme

46.15.11

Bútor ügynöki nagykereskedelme

46.15.12

Rádió, televízió és videokészülék ügynöki nagykereskedelme

46.15.13

Vas és fémáru és kéziszerszám ügynöki nagykereskedelme

46.15.19

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

46.16

Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

46.16.1

Textil, ruházat, szőrme, lábbeli és bőráru ügynöki nagykereskedelme

46.16.11

Textil ügynöki nagykereskedelme

textil
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Idetartozik:
- a fonal, szövet
- a háztartási textiltermék, függöny, tüllfüggöny és különféle textil anyagból készült háztartási cikk
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a szőnyegek és egyéb textil padlóburkolatok ügynöki kereskedelme
46.16.12

Ruházat, szőrme és lábbeli ügynöki nagykereskedelme
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46.16.13

Bőráru, bőrönd, táska és utazási kiegészítők ügynöki nagykereskedelme

46.17

Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

46.17.1

Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

46.17.11

Élelmiszer ügynöki nagykereskedelme

46.17.12

Ital ügynöki nagykereskedelme

46.17.13

Dohányáru ügynöki nagykereskedelme

46.18

Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

46.18.1

Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

46.18.11

Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer, kozmetikai, testápolási cikk és tisztítószer ügynöki
nagykereskedelme

46.18.12

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

46.18.19

Egyéb, m.n.s. termék ügynöki nagykereskedelme

Idetartozik:
- a papír és karton
- a nyersfa (kivágott, feldolgozatlan)
- a hulladék és újra feldolgozható anyag
- a különféle m.n.s. anyag

1
0
-
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46.19

Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

46.19.1

Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

46.19.10

Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelme

46.2

Mezőgazdasági nyersanyag, élő állat nagykereskedelme

46.21

Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

46.21.1

Gabona, vetőmag, takarmánynagykereskedelem

46.21.11

Gabonanagykereskedelem

46.21.12

Vetőmagnagykereskedelem (kivéve: olajos magvak)

46.21.13

Olajosmag és olajosgyümölcsnagykereskedelem

46.21.14

Takarmánynagykereskedelem

46.21.19

Egyéb, m.n.s. mezőgazdasági nyersanyag nagykereskedelme

46.21.2

Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme

46.21.20

Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme

46.22

Dísznövény nagykereskedelme

46.22.1

Dísznövény, virághagyma, palánta és virágmag nagykereskedelme

46.22.10

Dísznövény, virághagyma, palánta és virágmag nagykereskedelme

46.23

Élő állat nagykereskedelme
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46.23.1

Élő állat nagykereskedelme

46.23.10

Élő állat nagykereskedelme

Idetartozik még:
- a hobbiállatok nagykereskedelme
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az élőhal nagykereskedelme, lásd 46.38.10
46.24

Bőr nagykereskedelme

46.24.1

Nyersbőr, kikészített bőr, szőrmenagykereskedelem

46.24.10

Nyersbőr, kikészített bőr, szőrmenagykereskedelem

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a bőrből készült áruk nagykereskedelme, lásd 46.49.34
46.3

Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme

46.31

Zöldség, gyümölcsnagykereskedelem

46.31.1

Zöldség, gyümölcs nagykereskedelem

46.31.11

Friss zöldség és gyümölcs nagykereskedelme

46.31.12

Feldolgozott zöldség és gyümölcs nagykereskedelme

46.32

Hús, húskészítmény nagykereskedelme

1
0
-

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a hal és halkészítmény nagykereskedelme, lásd 46.38.10
Hús, húskészítmény nagykereskedelme

46.32.11

Húsárunagykereskedelem (beleértve a baromfit is)

46.32.12

6

1
0

z
o
lt

á
v

8
0

46.32.1

Idetartozik még:
- a baromfihús nagykereskedelem

t
a

Húskészítménynagykereskedelem (beleértve a baromfikészítményeket is)

2

Idetartozik még:
- a baromfikészítmények nagykereskedelme
46.33

Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

46.33.1

Tejtermék, tojás, étkezési olaj és zsiradék nagykereskedelme

46.33.11

Tejtermék nagykereskedelme

46.33.12

Tojás nagykereskedelme

46.33.13

Étkezési olaj és zsiradék nagykereskedelme

46.34

Ital nagykereskedelme

46.34.1

Ital nagykereskedelme

46.34.11

Gyümölcslé, ásványvíz, üdítőital és egyéb alkoholmentes ital nagykereskedelme

46.34.12

Alkoholtartalmú ital nagykereskedelme

46.35

Dohányáru nagykereskedelme
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46.35.1

Dohányáru nagykereskedelme

46.35.10

Dohányáru nagykereskedelme

46.36

Cukor, édesség nagykereskedelme

46.36.1

Cukor, csokoládé, édességnagykereskedelem

46.36.11

Cukornagykereskedelem

46.36.12

Sütőipariterméknagykereskedelem

46.36.13

Csokoládé, édességnagykereskedelem

46.37

Kávé, tea, kakaó, fűszernagykereskedelem

46.37.1

Kávé, tea, kakaó, fűszernagykereskedelem

46.37.10

Kávé, tea, kakaó, fűszernagykereskedelem

46.38

Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

t
a

z
o
lt

Idetartozik még:
- a hal, rákféle, puhatestű-nagykereskedelme
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az élelmiszeriparban előállított készétel nagykereskedelme

á
v

46.38.1

Hal, rákféle, puhatestűnagykereskedelem

46.38.10

Hal, rákféle, puhatestűnagykereskedelem

46.38.2

Egyéb élelmiszernagykereskedelem

46.38.21

Homogenizált és diétás ételkészítmény nagykereskedelme

46.38.29

M.n.s. egyéb élelmiszer nagykereskedelme

46.39

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

46.39.1

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

46.39.11

Mélyhűtött élelmiszer vegyes nagykereskedelme

46.39.12

Nem mélyhűtött élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

46.4

Háztartási cikk nagykereskedelme

46.41

Textilnagykereskedelem

2

8
0

6

1
0

1
0
-

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a kötéláru
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szőnyeg nagykereskedelme, lásd 46.47.13
- az ipari felhasználású textilszál nagykereskedelme, lásd 46.76.12
46.41.1

Textilnagykereskedelem

46.41.11

Fonalnagykereskedelem

46.41.12

Ruházati méteráru, szövet nagykereskedelme
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46.41.13

Háztartási textiláru, függöny, különféle textilből készült háztartási árucikk nagykereskedelme

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a kötéláru, kötél, zsineg és kábel nagykereskedelme is
46.41.14

Rövidárunagykereskedelem

46.42

Ruházat, lábbeli nagykereskedelme

46.42.1

Ruházat, lábbeli nagykereskedelme

46.42.11

Ruházat nagykereskedelme

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a szőrmeáru nagykereskedelme
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a bőráru nagykereskedelme, lásd 46.49.34
- a speciális sportlábbeli nagykereskedelme, lásd 46.49.33
46.42.12

Lábbeli nagykereskedelme

46.43

Elektromos háztartási gép nagykereskedelme

46.43.1

Elektromos háztartási gép nagykereskedelme

46.43.11

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

t
a

z
o
lt

á
v

Nem tartozik ide:
- a rádió, televízió, video, DVDkészülék nagykereskedelme, lásd 46.43.12
- a fényképészeti és optikai cikkek nagykereskedelme, lásd 46.43.14
46.43.12

1
0
-

Rádió, televízió, video, DVDkészülék nagykereskedelme

Idetartozik még:
- az autórádió és televízió készülék nagykereskedelme
46.43.13

8
0

Műsoros hanglemez, hang és videokazetta, CD, DVD nagykereskedelme (kivéve: műsor nélküli
hang és videokazetta, CD, DVD)

6

Nem tartozik ide:
- a műsor nélküli hang és videokazetta, CD, DVD nagykereskedelme, lásd 46.52.13

1
0

46.43.14

Fényképészeti és optikai cikkek nagykereskedelme

46.44

Porcelán, üvegáru, tisztítószernagykereskedelem

46.44.1

Porcelán, üvegáru, tisztítószernagykereskedelem

46.44.11

Üvegáru, porcelán, agyagárunagykereskedelem

46.44.12

Tisztítószernagykereskedelem

46.45

Illatszer nagykereskedelme

46.45.1

Illatszer, kozmetikai cikk nagykereskedelme

46.45.10

Illatszer, kozmetikai cikk nagykereskedelme

2

Idetartozik:
- az illatszer, kozmetikai cikk, szappan nagykereskedelme
46.46

Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

46.46.1

Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
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46.46.11

Gyógyszeralapanyag és gyógyszerkészítmény nagykereskedelme

46.46.12

Orvosi és kórházi műszer, ortopédiai cikk, eszköz nagykereskedelme

46.47

Bútor, szőnyeg, világítástechnikai termék nagykereskedelme

46.47.1

Bútor, szőnyeg, világítástechnikai termék nagykereskedelme

46.47.11

Lakásbútor nagykereskedelme

46.47.12

Világítástechnikai termék nagykereskedelme

46.47.13

Szőnyeg nagykereskedelme

46.48

Óra, ékszernagykereskedelem

46.48.1

Óra, ékszernagykereskedelem

46.48.10

Óra, ékszernagykereskedelem

46.49

Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

46.49.1

Evőeszköz, háztartási fém tömegcikk, fa és parafatermék, fonottáru és egyéb háztartási
cikk nagykereskedelme

46.49.11

Evőeszköz, háztartási fém tömegcikk nagykereskedelme

46.49.12

Fonottáru, parafatermék, kádáripari és egyéb fatermék nagykereskedelme

1
0
-

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a parafa padlóburkoló nagykereskedelme, lásd 46.73.18
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46.49.19

Egyéb m.n.s. háztartási cikk nagykereskedelme

46.49.2

Könyv, újság, folyóirat, írószer és papíráru nagykereskedelme

46.49.21

Könyv nagykereskedelme

46.49.22

Újság, folyóirat nagykereskedelme

46.49.23

Papíráru és írószer nagykereskedelme

46.49.3

Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme

46.49.31

Hangszer nagykereskedelme

46.49.32

Játék nagykereskedelme

46.49.33

Sportfelszerelés nagykereskedelme (ideértve a kerékpárt is)

46.49.34

Bőráru, bőrönd, táska és utazási kiegészítő nagykereskedelme

46.49.35

Bélyeg és érme nagykereskedelme

46.49.36

Ajándéktárgy, műalkotás nagykereskedelme

46.49.39

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

46.5

Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme

46.51

Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
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46.51.1

Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

46.51.10

Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

46.52

Elektronikus, híradástechnikai berendezés és alkatrész nagykereskedelme

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a felvételes hang- és videoszalag, CD-k, DVD-k nagykereskedelme, lásd 46.43.12
- a számítógépek és számítógép-perifériák nagykereskedelme, lásd 46.51.10
46.52.1

Elektronikus és híradástechnikai berendezés és alkatrész nagykereskedelme

46.52.11

Híradástechnikai berendezés és alkatrész nagykereskedelme

46.52.12

Elektronikus berendezés és alkatrész nagykereskedelme

46.52.13

Műsor nélküli hang és videokazetta, lemez, mágneses és optikai lemez, CD, DVD
nagykereskedelme

46.6

Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme

46.61

Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

46.61.1

Mezőgazdasági gép, berendezés és alkatrészek nagykereskedelme

46.61.11

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

Idetartozik még:
- a traktor nagykereskedelme

1
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46.61.12

Fűnyíró gép és kerti gép, berendezés és alkatrésze nagykereskedelme

46.62

Szerszámgépnagykereskedelem

46.62.1

Szerszámgépnagykereskedelem

46.62.11

Famegmunkáló szerszámgép nagykereskedelme

46.62.12

Fémmegmunkáló szerszámgép nagykereskedelme

46.62.19

Egyéb anyag megmunkálására szolgáló szerszámgép nagykereskedelme

46.63

Bányászati, építőipari gép nagykereskedelme

46.63.1

Bányászati, építőipari gép nagykereskedelme

46.63.10

Bányászati, építőipari gép nagykereskedelme

6
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a zsaluállvány nagykereskedelem
46.64

Textilipari gép, varró, kötőgép nagykereskedelme

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a háztartási varró- és kötőgépek nagykereskedelme, lásd 46.43.11
46.64.1

Textilipari gép, varró és kötőgép nagykereskedelme

46.64.10

Textilipari gép, varró és kötőgép nagykereskedelme

46.65

Irodabútornagykereskedelem

46.65.1

Irodabútornagykereskedelem
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46.65.10

Irodabútornagykereskedelem

46.66

Egyéb irodagép, berendezés nagykereskedelme

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a számítógépek és számítógép-perifériák nagykereskedelme, lásd 46.51.10
- az elektronikus alkatrészek, telefon és távközlési berendezések nagykereskedelme, lásd 46.52.11, 46.52.12
46.66.1

Egyéb irodagép, berendezés nagykereskedelme

46.66.10

Egyéb irodagép, berendezés nagykereskedelme

46.69

Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme

46.69.1

Egyéb gép és berendezés nagykereskedelme

46.69.11

Szállítóeszköz nagykereskedelme (kivéve: a gépjármű, motorkerékpár, kerékpár)

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gépjármű, pótkocsi (utánfutó) és lakókocsi nagykereskedelme, lásd 45.1
- a gépjárműalkatrészek nagykereskedelme, lásd 45.31
- a motorkerékpárok nagykereskedelme, lásd 45.40
- a kerékpárok nagykereskedelme, lásd 46.49.33
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46.69.12

Gép és berendezésalkatrész nagykereskedelem

46.69.13

Emelőgép nagykereskedelme

46.69.14

Élelmiszer, ital, dohányipari gép nagykereskedelme

46.69.15

Professzionális elektromos gép, berendezés, alkatrész nagykereskedelme

46.69.16

Fegyver és lőszer nagykereskedelme

46.69.19

Egyéb általános és speciális célú gép, berendezés, felszerelés nagykereskedelme

1
0
-
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6

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a mérőeszköz és mérőberendezés nagykereskedelme
- a tűzoltó készülék nagykereskedelme

1
0

46.7

Egyéb szakosodott nagykereskedelem

46.71

Üzem és tüzelőanyag nagykereskedelme

46.71.1

Szilárd, folyékony és gáznemű üzem és tüzelőanyag nagykereskedelme

46.71.11

Szilárd üzem és tüzelőanyag nagykereskedelme

46.71.12

Motorbenzin, repülőgépbenzin nagykereskedelme

2

Idetartozik még:
- a repülőgépbenzin nagykereskedelme
46.71.13

Egyéb folyékony és gáznemű üzem és tüzelőanyag, és kapcsolódó egyéb termékek nem
vezetékes nagykereskedelme

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a kenőolaj, gépzsír, finomított kőolajtermékek
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gáz vezetékes nagykereskedelme, lásd 35.23
46.72

Fém, ércnagykereskedelem

46.72.1

Fém, ércnagykereskedelem
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46.72.11

Vasérc nagykereskedelme

46.72.12

Nemvasfémérc nagykereskedelme

46.72.13

Vas és acélalapanyag nagykereskedelme

46.72.14

Nemvasfémalapanyag nagykereskedelme

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az arany és más nemesfém nagykereskedelme
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a fémhulladék nagykereskedelme, lásd 46.77
- a rúdarany monetáris célú kereskedelme, lásd 64
46.73

Fa, építőanyag, szaniterárunagykereskedelem

46.73.1

Fa, építőanyag, szaniterárunagykereskedelem

46.73.11

Nyersfa nagykereskedelme

46.73.12

Fafeldolgozás elsődleges termékeinek nagykereskedelme

46.73.13

Szaniteráru nagykereskedelme

46.73.14

Festék, lakk nagykereskedelme

46.73.15

Síküveg nagykereskedelme

46.73.16

Egyéb építőanyag nagykereskedelme

46.73.17

Tapéta nagykereskedelme

46.73.18

Padlóburkoló nagykereskedelme (kivéve: szőnyeg)

1
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-
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Nem tartozik ide:
- a szőnyeg nagykereskedelme, lásd 46.47.13

6

46.74

Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

46.74.1

Vas és fémáru, víz és gázvezeték, fűtőberendezés, szerelvény nagykereskedelme

46.74.11

Vas és fémáru nagykereskedelme

46.74.12

Víz és gázvezeték, fűtőberendezés, szerelvény nagykereskedelme

1
0

2

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a szaniteráru szerelési kellékeinek nagykereskedelme
46.74.13

Kéziszerszám nagykereskedelme

46.75

Vegyi áru nagykereskedelme

46.75.1

Vegyi áru nagykereskedelme

46.75.11

Műtrágya és egyéb agrokémiai anyag nagykereskedelme

46.75.12

Ipari vegyi áru nagykereskedelme

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tűzijáték nagykereskedelme
46.76

Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

46.76.1

Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
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46.76.11

Papír és kartonpapír nagykereskedelme

46.76.12

Ipari felhasználású textilszál, textilipari rostanyag nagykereskedelme

46.76.13

Műanyag és gumi alapanyag nagykereskedelme

46.76.19

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a drágakövek nagykereskedelme
46.77

Hulladéknagykereskedelem

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az újrafeldolgozásra szánt anyag (fém- és nemfém hulladék) nagykereskedelme, beleértve a gyűjtést,
osztályozást, szétválogatást, a használt javak bontását a használható alkatrészek kinyerése és eladása
céljából, a csomagolást, újracsomagolást, raktározást, elszállítást, de a tényleges átalakítási folyamat nem
tartozik ide; további feltétel, hogy a felvásárolt és értékesített hulladék értéket képviseljen
- a számítógépek, televíziókészülékek és egyéb berendezések bontása a még használható és értékesíthető
alkatrészeik viszonteladása céljából
- a bontott építőanyag értékesítése
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a háztartási és ipari hulladék összegyűjtése, lásd 38.1
- a hulladék kezelése, de nem ipari újrafeldolgozás, hanem lerakás céljából, lásd 38.2
- a hulladékok és egyéb cikkek másodlagos nyersanyaggá alakítási folyamatai, ahol tényleges átalakítási
folyamat megy végbe (az így keletkező másodlagos nyersanyag közvetlenül alkalmas ipari feldolgozásra, de
nem végtermék), lásd 38.3
- a roncsok (gépjármű, hajó, számítógép, hűtőszekrény stb.) szétbontása abból a célból, hogy kinyerjék és
elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) anyagokat, lásd 38.31
- a hajóbontás, lásd 38.31
- a gépjármű zúzása, lásd 38.32
- a használtcikk-kiskereskedelem, lásd 47.79
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46.77.1

Hulladéknagykereskedelem

46.77.10

Hulladéknagykereskedelem

46.9

Vegyes termékkörű nagykereskedelem

46.90

Vegyes termékkörű nagykereskedelem

46.90.1

Vegyes termékkörű nagykereskedelem

46.90.10

Vegyes termékkörű nagykereskedelem

47

Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a kiskereskedelmi értékesítés minden formája (bolti, piaci, internetes, csomagküldő, automatán keresztüli,
házaló stb.) a forgalmazott árunak megfelelő alcsoportba
- a hajók, számítógépek, televíziók és egyéb készülékek, gépek, berendezések bontása a még használható
részeik, alkatrészeik kinyerése és értékesítése céljából
- a készétel kiskereskedelmi értékesítése
Nem tartozik ide:
- a gépjármű és motorkerékpár kiskereskedelme, lásd 45
47.0

Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

Nem tartozik ide:
- a gépjármű és motorkerékpár kiskereskedelme, lásd 45
47.00

Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

Nem tartozik ide:
- a gépjármű és motorkerékpár kiskereskedelme, lásd 45
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47.00.1

Gyümölcs, zöldség, hús, hal, pékáru, tejtermék, tojás kiskereskedelme

47.00.11

Friss zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

47.00.12

Feldolgozott zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

47.00.13

Húskiskereskedelem

47.00.14

Húsárukiskereskedelem

47.00.15

Hal, rákféle, puhatestű kiskereskedelme

47.00.16

Pékárukiskereskedelem

47.00.17

Édességkiskereskedelem

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a cukrászati termékek értékesítése cukrászdai vendéglátás keretében, lásd 56.10
47.00.18

Tejtermékkiskereskedelem

47.00.19

Tojáskiskereskedelem

47.00.2

Egyéb élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelme

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az ital értékesítése helybeni fogyasztásra, lásd 56.30
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47.00.21

Kávé, tea, kakaó, fűszer kiskereskedelme

47.00.22

Étolaj és étkezési zsiradék kiskereskedelme

47.00.23

Homogenizált és diétás ételkészítmény kiskereskedelme

47.00.24

Egyéb, m.n.s. élelmiszer kiskereskedelme

47.00.25

Alkoholtartalmú ital kiskereskedelme

47.00.26

Egyéb ital kiskereskedelme

47.00.27

Dohányárukiskereskedelem

47.00.3

Információ és kommunikációtechnológiai (IKT) termékek kiskereskedelme

47.00.31

Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
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Nem tartozik ide:
- az üres szalagok és lemezek kiskereskedelme, lásd 47.00.64
47.00.32

Híradástechnikai termék kiskereskedelme

47.00.33

Audio, videokészülék kiskereskedelme

47.00.4

Építőanyag, vasárukiskereskedelem

47.00.41

Vasárukiskereskedelem

47.00.42

Festék, lakk kiskereskedelme

47.00.43

Síküveg kiskereskedelme

47.00.44

Pázsit és kertápolási eszközök kiskereskedelme
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47.00.45

Víz és gázvezeték, fűtőberendezés és szerelvények kiskereskedelme

47.00.46

Szaniterárukiskereskedelem

47.00.47

Kéziszerszámkiskereskedelem

47.00.49

Egyéb m.n.s. építőanyag kiskereskedelme

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a parafa padlólap kiskereskedelme
47.00.5

Háztartási cikk kiskereskedelme

47.00.51

Textilkiskereskedelem

Idetartozik:
- a szövet, ruházati méteráru
- a kötőfonal
- a takaró, kárpit, hímzés alapanyaga
- a háztartási textiltermék (pl. ágynemű, asztalterítő, törölköző)
- a rövidáru (pl. tű, varrófonal, kötőtű stb.) értékesítése szaküzletben
47.00.52

Függöny kiskereskedelme

47.00.53

Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg kiskereskedelme

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a parafa padlólap kiskereskedelme, lásd 47.00.49
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47.00.54

Elektromos háztartási készülék kiskereskedelme

47.00.55

Bútorkiskereskedelem

47.00.56

Világítástechnikai termék kiskereskedelme

47.00.57

Háztartási faáru, parafatermék és fonottáru kiskereskedelme

47.00.58

Hangszer, kottakiskereskedelem

47.00.59

Háztartási edény, porcelán, üvegáru, evőeszköz és egyéb m.n.s. nem elektromos háztartási
készülék kiskereskedelme
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Idetartozik:
- a háztartási edény, porcelán-, fajansz-, kerámia-, cserépáru, üvegáru, evőeszköz, kés kiskereskedelme
- a biztonsági rendszerek (pl. zár, zárrendszer, páncélszekrény) kiskereskedelme beszerelés, karbantartás
nélkül
47.00.6

Kulturális és szabadidős cikk kiskereskedelme

47.00.61

Könyvkiskereskedelem

47.00.62

Újság, folyóirat kiskereskedelme

47.00.63

Papíráru, írószerkiskereskedelem

47.00.64

Zenei és videofelvétel kiskereskedelme

Idetartozik még:
- az üres szalagok és lemezek kiskereskedelme
47.00.65

Sportszerkiskereskedelem

47.00.66

Kempingcikkkiskereskedelem
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47.00.67

Játékkiskereskedelem

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a videojáték konzol kiskereskedelme, lásd 47.00.31
- a játékszoftver kiskereskedelme, lásd 47.00.31
47.00.68

Bélyeg, érme kiskereskedelme

47.00.69

Ajándéktárgy, műalkotás kiskereskedelme

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a kereskedelmi célú művészeti galériák eladásai és kiállításai
Nem tartozik ide:
- a régiség-kiskereskedelem, lásd 47.00.91
47.00.7

Ruházat, gyógyszer, gyógyászati cikk, illatszer, virág, dísznövény, hobbiállat, állateledel,
bőrönd, táska kiskereskedelme

47.00.71

Ruházati kiskereskedelem

47.00.72

Lábbelikiskereskedelem
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a speciális sportlábbelik kiskereskedelme, lásd 47.00.65
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47.00.73

Bőráru, bőrönd, táska kiskereskedelme

47.00.74

Gyógyszerkiskereskedelem

47.00.75

Gyógyászati, ortopédiai cikk kiskereskedelme

47.00.76

Kozmetikai, testápolás cikk és illatszer kiskereskedelme

47.00.77

Virág, dísznövény, palánta, virágmag kiskereskedelme

47.00.78

Műtrágya, agrokémiai termék kiskereskedelme

47.00.79

Hobbiállat, állateledelkiskereskedelem

47.00.8

Gépjárműüzemanyag és egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

47.00.81

Gépjármű üzemanyagkiskereskedelem

47.00.82

Óra, ékszerkiskereskedelem
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az órák és ékszerek javítása, lásd 95.25.1
47.00.83

Fényképészeti és optikai eszköz, precíziós műszer kiskereskedelme, optikusi szolgáltatás

47.00.84

Tisztítószerkiskereskedelem

47.00.85

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

47.00.86

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a képkeretezés
47.00.87

M.n.s. mezőgazdasági nyersanyag kiskereskedelme

Idetartozik:
- a gabona, olajos magvak, egyéb mezőgazdasági magvak, mezőgazdasági állati takarmány
- a mezőgazdasági élő állat
- az egyéb m.n.s. mezőgazdasági nyersanyag értékesítése szaküzletben
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47.00.88

M.n.s. gép, berendezés kiskereskedelme

Idetartozik:
- az irodagép és berendezés
- az iparág-specifikus gép, berendezés és a működéséhez kapcsolódó felszerelések
- az egyéb, máshova nem sorolt gép és berendezés kiskereskedelme
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tűzoltó készülék kiskereskedelme
47.00.89

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

Idetartozik:
- a papír, karton
- az ásvány és egyéb m.n.s. nem élelmiszer-ipari, nem fogyasztási termék kiskereskedelme
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tűzijátékanyag kiskereskedelme
47.00.9

Használtcikkkiskereskedelem

Idetartozik még:
- a (kiskereskedelmi) aukciós házon keresztül folytatott kiskereskedelem
47.00.91

Régiségkiskereskedelem

47.00.92

Antikvár könyv kiskereskedelme

47.00.99

Egyéb használt cikk kiskereskedelme
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H NEMZETGAZDASÁGI ÁG - SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a farönkök erdőn belüli szállítása, a fakitermelés részeként, lásd 02.40
- a vízelosztás tehergépjárművel (lajtos kocsival), lásd 36.00- a teherszállítmány kezelésére szolgáló állomás
üzemeltetése, lásd 52.21
- ládázás, csomagolás a szállítás idejére, lásd 52.29
- a postai, futárpostai tevékenység, lásd 53.10, 53.20
- a hulladékszállítás, amennyiben része a hulladék gyűjtésének, kezelésének, lásd 38.11, 38.12

49

Szárazföldi és csővezetékes szállítás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a holttest szállítása, lásd 96.03.10
49.1

Helyközi vasúti személyszállítás

49.10

Helyközi vasúti személyszállítás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a vasúti jármű kölcsönzése, tartós bérlete kezelőszemélyzettel személyszállítás céljára
49.10.1

Vasúti személyszállítás, helyközi

49.10.11

Város és tájnéző személyszállítás vasúton

49.10.19

Egyéb helyközi vasúti személyszállítás
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Idetartozik:
- a helyközi vasúti személyszállítás, függetlenül a szállítás távolságától és a vasúti vagonosztálytól- az utassal
együtt utazó gépjármű, poggyász, élő állat és egyéb tárgyak szállítása
Nem tartozik ide:
- a városi, elővárosi, várostérségi vasúti személyszállítás, lásd 49.31.10
- a vasúti szállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás, pl. váltóállítás és vasúti tolatás, a vasúti pályaállomány,
infrastruktúra működtetése, teher-pályaudvari szolgáltatás, lásd 52.21.1
- az elkülönült hálókocsi-szolgáltatás, lásd 55.90.13
- az étkezőkocsi-szolgáltatás, lásd 56.10.12
49.2

Vasúti áruszállítás

49.20

Vasúti áruszállítás
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a vasúti jármű kölcsönzése, tartós bérlete kezelőszemélyzettel áruszállítás céljára
49.20.1

2

Vasúti áruszállítás

Idetartozik:
- az áruszállítás a fő-, a mellék-, valamint a helyi érdekű vasútvonalakon
Nem tartozik ide:
- a tárolás, raktározás, lásd 52.10.1
- a vasúti szállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás, pl. váltóállítás és vasúti tolatás, vasúti pályaállomány,
infrastruktúra működtetése, pályaudvari szolgáltatás, lásd 52.21.1
- a rakománykezelés, lásd 52.24.1
49.20.11

Vasúti áruszállítás hűtőkocsiban

Idetartozik:- a hűtött, fagyasztott áru szállítása speciális hűtőkocsiban
49.20.12

Vasúti kőolajszállítás

Idetartozik:- a kőolajtermék (nyers és feldolgozott kőolaj, földgáz stb.) szállítása speciális tartálykocsiban
49.20.13

Egyéb folyékony és gáznemű áru vasúti szállítása

Idetartozik:- az egyéb folyékony vagy gáz halmazállapotú termék szállítása speciális tartálykocsiban

218

SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS

49.20.14

Intermodális konténeres vasúti szállítás

Idetartozik:
- a darabáruk és csomagok speciálisan a szállításban
szállítókonténerekbe gyűjtése, bepakolása, vasúti szállítása
49.20.15

szükséges

árukezelést

megkönnyítő

Postai küldemény vasúti szállítása

Idetartozik:
- a postai küldemények vasúti szállítása hazai vagy külföldi postahivatalok részére- a postai küldemények
vasúti szállítása postai és futárpostai szolgáltatók részére
49.20.16

Ömlesztett áru vasúti szállítása

Idetartozik:
- a száraz ömlesztett áru, úgymint gabonafélék, liszt, cement, homok, szén stb. vasúti szállítása
49.20.19

Egyéb áru vasúti szállítása

Idetartozik:
- az autók, tehergépkocsik, pótkocsik vasúti szállítása
- az élő állatok vasúti szállítása
- az egyéb m.n.s. árutípus vasúti szállítása
Nem tartozik ide:
- az utas és a vele együtt utazó gépjármű szállítása, lásd 49.10.19
49.3

Egyéb szárazföldi személyszállítás

49.31

Városi és elővárosi szárazföldi személyszállítás

49.31.1

Városi és elővárosi vasúti személyszállítás

49.31.10

Városi és elővárosi vasúti személyszállítás
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Idetartozik:
- a városi, elővárosi, város-térségi vasúti személyszállítás
Városi forgalom az a forgalom, ahol az indulási és érkezési pont ugyanazon város határain belül található; az
elővárosi, helyi érdekű forgalom pedig az agglomeráción belül történik, beleértve az agglomerációval határos
városokat is. - a városi tömegközlekedés vasúti eszközökkel (földalatti, metró, magasvasút) - az utasok
kísérőjárműveinek, poggyászainak, élő állatok és egyéb tárgyak szállítása
Nem tartozik ide:
- a helyközi vasúti személyszállítás, lásd 49.10.1
- a személyszállítás villamossal, lásd 49.31.21
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49.31.2

Egyéb városi és elővárosi szárazföldi személyszállítás

49.31.21

Városi és elővárosi menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás

Idetartozik:
- a személyszállítás előre meghatározott útvonalon előre meghatározott menetrend szerinti, bárki által igénybe
vehető autóbusszal, villamossal, trolibusszal, vagy más szárazföldi szállítási móddal egyetlen városon, vagy
egymással határos városcsoporton belül
- az utasok kísérőpoggyászainak, élő állatok és egyéb tárgyak szállítása, melyek elszállítása nem igényel
külön díjazást.
Idetartozik még:
- a menetrend szerinti drótkötélvasút, drótkötélpálya stb. működtetése, ha része a városi, agglomeráció
közlekedési rendszerének
Nem tartozik ide:
- a városi és elővárosi szárazföldi vasúti személyszállítás, lásd 49.31.10
49.31.22

Városi és elővárosi menetrendszerinti személyszállítás vegyes szállítási eszközzel

Idetartozik:
- a városi és elővárosi személyszállítás előre meghatározott útvonalon és előre meghatározott menetrend
szerinti, egynél több szállítási eszközzel
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49.32

Taxis személyszállítás

49.32.1

Taxis személyszállítás

49.32.11

Taxis személyszállítás

Idetartozik:
- az összes, gépjárművel végzett taxi szolgáltatás, beleértve a városi, elővárosi és helyközi szolgáltatást is,
Ezt a szolgáltatást általában a megtett távolsággal arányos tarifa szerinti díj ellenében nyújtják, meghatározott
időtartamra és meghatározott rendeltetési helyre
- a nem menetrend szerinti repülőtéri ingajárat
Idetartozik még:
- a taxi rendelés
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a személyszállítás motorbiciklivel
Nem tartozik ide:
- a személyszállítás emberi és állati vontatású járművel, lásd 49.39.35
- a vízi taxi, lásd 50.30.19 - a légi taxi, lásd 51.10.12
- a mentőszolgálat, lásd 86.90.14
49.32.12

Személygépjármű kölcsönzése vezetővel
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Idetartozik:
- a sofőr által vezetett személygépjármű kölcsönzése - a taxi kivételével
Bármilyen helyre, általában idő alapon számított díj ellenében, korlátozott számú utas részére, gyakran több
célállomással
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a helyi kézbesítés tehertaxival, lásd 53.20.19
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49.39

Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás

49.39.1

Távolsági és különleges célú menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás

49.39.11

Távolsági menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás
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Idetartozik:
- a távolsági személyszállítás előre meghatározott útvonalon, előre meghatározott menetrend szerint,
autóbusszal, villamossal, trolibusszal, vagy más szárazföldi szállítási eszközzel
- az utasok kísérőpoggyászainak, élő állatok és egyéb tárgyak szállítása, melyek elszállítása nem igényel
külön díjszabást
49.39.12
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Távolsági különleges célú menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás

Idetartozik:
- az előre meghatározott útvonalon vagy előre meghatározott menetrend szerinti távolsági személyszállítás
egy meghatározott célcsoport számára
- a menetrend szerinti helyközi ingajárat, pl. repülőtéri ingajárat
49.39.13

Egyéb különleges célú menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás

Idetartozik:
- az előre meghatározott útvonalon előre meghatározott menetrend szerinti helyi és elővárosi személyszállítás
egy meghatározott célcsoport számára pl. kollégiumok vagy vállalkozások részére (pl. munkásszállítás)
- a menetrend szerinti helyi és elővárosi ingajárat pl. repülőtéri ingajárat
- minden iskolabusz-szolgáltatás, ami tanulókat szállít otthonuk és az iskola, vagy iskolák között, a vidéki
térségeket is beleértve
Nem tartozik ide:
- a taxi szolgáltatás, lásd 49.32.1
- a nem menetrend szerinti repülőtéri ingajárat, lásd 49.32.11
- a személygépkocsi-kölcsönzés vezetővel, lásd 49.32.12
- a drótkötélvasút, drótkötélpálya stb. működtetése, ha nem része a városi agglomeráció közlekedési
rendszerének, lásd 49.39.20
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a városnéző busz-szolgáltatás, lásd 49.39.32
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49.39.2

Személyszállítás drótkötélpályán, siklón, síliften

49.39.20

Személyszállítás drótkötélpályán, siklón, síliften

Idetartozik:
- a drótkötélvasút, sikló, sílift működtetése, ha nem része a városi, agglomeráció közlekedési rendszerének
Nem tartozik ide:
- a drótkötélvasút, drótkötélpálya stb. működtetése, ha része a városi, agglomeráció közlekedési
rendszerének, lásd 49.31.21
49.39.3

Nem menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás

49.39.31

Autóbuszkölcsönzés vezetővel

Idetartozik:
- az autóbusz bérbeadása vezetővel együtt egy meghatározott időre, mely általában nem a távolságtól függ
A bérlő határozza meg hogyan és mikor közlekedik a jármű, ő határozza meg a menetrendet, az útvonalat, és
a többi közlekedési paramétert.
Nem tartozik ide:
- a nem menetrend szerinti helyi busz charterjáratok, lásd 49.39.33
- a nem menetrend szerinti távolsági busz charterjáratok, lásd 49.39.34
49.39.32

Idetartozik:
- a város- és tájnézőbusz-szolgáltatás beleértve a városi körutakat
49.39.33
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Város és tájnézőbusz szolgáltatás
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Nem menetrend szerinti helyi charter buszszolgáltatás

Idetartozik:
- a nem menetrend szerint közlekedő busz és motorral működő gépjármű szolgáltatás vezetővel, általában
idő- és távolságalapú díjszabással, városi és elővárosi térségben, több úticéllal
Ez abban tér el a buszbérbeadástól, melynél a bérbevevő rendelkezhet az időtartam és az útvonal felett, hogy
ennél a szolgáltatásnál az útvonal és a bérbevehetőség ideje előre rögzített.
Nem tartozik ide:
- az autóbusz-kölcsönzés vezetővel, lásd 49.39.31
49.39.34
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Nem menetrend szerinti távolsági charter buszszolgáltatás

Idetartozik:
- a nem menetrend szerint közlekedő busz és motorral működő gépjármű szolgáltatás vezetővel, általában
idő- és távolságalapú díjszabással, helyközi és távolsági viszonylatban, több úticéllal
Ez abban tér el a buszbérbeadástól, melynél a bérbevevő rendelkezhet az időtartam és az útvonal felett, hogy
ennél a szolgáltatásnál az útvonal és a bérbevehetőség ideje előre rögzített.
Nem tartozik ide:
- az autóbusz-kölcsönzés vezetővel, lásd 49.39.31
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49.39.35

Személyszállítás emberi és állati vontatású járművel

Idetartozik:
- a személyszállítás ember vagy állat vontatta járművel, vagy más módon, mint pl. riksa vagy málhás állat,
amennyiben a járművel vagy az állattal egy azt kezelő személy is jelen van
Nem tartozik ide:
- az emberi vagy állati erővel működő jármű bérlése a vezető nélkül, lásd 77.12.19
49.39.39

Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás

Idetartozik:
- az egyéb m. n. s. eszközzel végzett személyszállítás vezetővel
- a kísérőpoggyász, élő állat és egyéb tárgyak szállítása, amely nem igényel külön díjazást
Nem tartozik ide:
- a mentőszolgálat, lásd 86.90.14
49.4

Közúti áruszállítás, költöztetés
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49.41

Közúti áruszállítás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a farönkök erdőn belüli szállítása, a fakitermelés részeként, lásd 02.40
- a vízelosztás tehergépjárművel (lajtos kocsival), lásd 36.00- a hulladékszállítás, amennyiben része a
hulladék gyűjtésének, kezelésének, lásd 38.11, 38.12
- a teherszállítmány kezelésére szolgáló állomás üzemeltetése, lásd 52.21
- ládázás, csomagolás a szállítás idejére, lásd 52.29
- a postai, futárpostai tevékenység, lásd 53.10, 53.20
49.41.1

Közúti áruszállítás

Nem tartozik ide:
- a szállításhoz szükséges ládázás, csomagolás, lásd 52.29.20
49.41.11

Közúti hűtőkocsis szállítás

Idetartozik:
- a hűtött, fagyasztott áru közúti szállítása speciális hűtőjárműben
49.41.12

Kőolajtermék közúti szállítása

t
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Idetartozik:
- a kőolaj és kőolajszármazékok (nyersolaj, földgáz, finomított olaj stb.) közúti szállítása speciális
tartálykocsival, nyergesvontatóval
49.41.13

z
o
lt

Egyéb folyékony, gáznemű áru közúti szállítása
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Idetartozik:
- az egyéb folyékony és gáz halmazállapotú termék közúti szállítása speciális tartálykocsival,
nyergesvontatóval
Nem tartozik ide:
- a víz elosztása lajtoskocsival vagy egyéb módon, lásd 36.00.20
49.41.14
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Intermodális konténeres közúti szállítás
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Idetartozik:
- a darabáruk és csomagok speciálisan a szállításban szükséges árukezelést megkönnyítő szállítókonténerbe
gyűjtése, bepakolása, közúti szállítása
49.41.15

6

Száraz ömlesztett áru közúti szállítása
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Idetartozik:
- a száraz, ömlesztett áru, pl. gabonafélék, liszt, cement, homok, szén stb. közúti áruszállítása
49.41.16

2

Élő állat közúti szállítása

Idetartozik:
- az élő állatok szállítása erre alkalmassá tett speciális járművekben
49.41.17

Közúti áruszállítás emberi vagy állati vontatású járművel

Idetartozik:
- az közúti áruszállítás emberi vagy állati vontatású járművel
49.41.18

Postai küldemény közúti szállítása

Idetartozik:
- a levél és csomag szállítása a vasút kivételével, bármely szárazföldi járművel a postai és futárpostai
szolgáltatók részére
Nem tartozik ide:
- a postai és futárpostai tevékenység, lásd 53.10.1 és 53.20.1
49.41.19

Egyéb közúti áruszállítás

Idetartozik:
- az egyéb m.n.s. áruk közúti áruszállítása speciális járművekkel Idetartozik a hulladékanyag, szemét
(begyűjtés és kezelés nélkül), beton, aszfalt, jármű stb. szállítása speciális járművel- a nem speciális járművel
végzett egyéb máshova nem sorolt közúti áruszállítás
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49.41.2

Tehergépjármű kölcsönzése vezetővel

49.41.20

Tehergépjármű kölcsönzése vezetővel

Idetartozik:
- a tehergépjármű és egyéb teherszállító jármű bérbeadása vezetővel
Nem tartozik ide:
- a közúti áruszállítás, lásd 49.41.1
- a közúti tehergépjármű bérbeadása vezető nélkül, lásd 77.12.11
49.42

Költöztetés

49.42.1

Költöztetés

49.42.11

Lakossági költöztetés

Idetartozik:
- a háztartási javak és bútorok költöztetése (áttelepítése), ideértve a nem elkülönült kiegészítő
szolgáltatásokat, pl. csomagolás csomaghordás, bútor mozgatása házon belül a lakosság részére
49.42.19
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Egyéb költöztetés
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Idetartozik:
- az irodaberendezés, felszerelés és bútorzat költöztetése (áttelepítése) ideértve a nem elkülönült kiegészítő
szolgáltatásokat, pl. csomagolás, csomaghordás, házon belüli bútormozgatás
49.5

Csővezetékes szállítás

49.50

Csővezetékes szállítás

49.50.1

Csővezetékes szállítás

Idetartozik még:
- a csővezetékes szivattyúállomás működtetése
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49.50.11

Nyers és finomított kőolaj és származékaik csővezetékes szállítása

49.50.12

Földgáz csővezetékes szállítása

6

Nem tartozik ide:
- a földgáz cseppfolyósítása, visszaalakítása gázzá szállítási célra a kitermelés helyszínén, lásd 09.10.13
- a földgáznak a kitermelés helyszínétől eltérő helyen végzett cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá
szállítási célból, lásd 52.21
49.50.19
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Egyéb termékek csővezetékes szállítása

Idetartozik:
- az egyéb vegyi termékek, széniszap, víz és egyéb, m.n.s. áruk csővezetékes szállítása
Nem tartozik ide:
- a hő és víz elosztása vezeték rendszeren keresztül, lásd 36.00.20 és 35.30.12

50

Vízi szállítás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a hajók fedélzetén külön egységként működtetett vendéglő- és bárszolgáltatás, lásd 56.10, 56.30
- a holttest szállítása, lásd 96.03.10
50.1

Tengeri személyszállítás

50.10

Tengeri személyszállítás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az úszó kaszinók működtetése, lásd 92.00.11
50.10.1

Tengeri, tengerpart menti személyszállítás
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50.10.11

Tengeri, tengerpart menti személyszállítás komphajóval

Idetartozik:
- a tengeri és tengerpart menti menetrend szerinti és nem menetrend szerinti vízi személyszállítás
komphajóval (szárnyashajóval, légpárnás hajóval)
- a kísérőpoggyász, élő állat és egyéb tárgyak szállítása, mely nem igényel külön díjszabást.
50.10.12

Tengeri, tengerpart menti személyszállítás tengerjáró hajóval

Idetartozik:
- a személyszállítás tengerjáró hajókon, beleértve a nem elkülönülten végzett: szállítás, elszállásolás,
étkeztetés és egyéb kapcsolódó szolgáltatás minden költséget magában foglaló viteldíjért
50.10.19

Egyéb tengeri, tengerpart menti személyszállítás

Idetartozik:
- a tengeri és tengerpart menti menetrend szerinti és nem menetrend szerinti, bármely vízi személyszállítás az
osztályától függetlenül a komphajók és tengerjáró hajók kivételével
- a kikötők közötti vízi személyszállítás (beleértve az áruszállító hajókat is)
- a kísérőpoggyász, élő állat és egyéb tárgyak szállítása, mely nem igényel külön díjszabást
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50.10.2

Tengeri, tengerpart menti jármű kölcsönzése legénységgel személyszállításhoz

50.10.20

Tengeri, tengerpart menti jármű kölcsönzése legénységgel személyszállításhoz
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Idetartozik még:
- a szabadidős hajók kölcsönzése legénységgel (pl. horgászat céljára)

Nem tartozik ide:
- a tengeri és tengerpart menti áruszállító vízi járművek kölcsönzése legénységgel, lásd 50.20.21
- a szabadidős hajók tartós bérbeadása vagy kölcsönzése legénység nélkül, lásd 77.21.10
- a személyszállító és teherhajók tartós bérbeadása és kölcsönzése legénység nélkül, lásd 77.34.10
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50.2

Tengeri áruszállítás

50.20

Tengeri áruszállítás

50.20.1

Tengeri, tengerpart menti áruszállítás
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Nem tartozik ide:- az árukezelés, lásd 52.24.1
50.20.11

1
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Tengeri, tengerpart menti hűtőszállítás

Idetartozik:
- a hűtött, fagyasztott áru tengeri és tengerpart menti szállítása speciális hűtőraktérben
Nem tartozik ide:
- a folyékony gáz tengeri és tengerpart menti szállítása, lásd 50.20.13

2

50.20.12

Kőolaj tengeri, tengerpart menti szállítása tankhajóval

50.20.13

Egyéb folyékony, légnemű áru tengeri és tengerpart menti szállítása tankhajóval

Idetartozik:
- az egyéb folyékony és gáz halmazállapotú termék, pl. a földgáz, metán és finomított kőolaj tengeri és
tengerpart menti szállítása speciális tankhajóval
50.20.14

Intermodális tengeri, tengerpart menti konténeres szállítás

Idetartozik:
- a darabáru, a csomagba gyűjtött áru, a speciálisan a hajószállításra könnyen kezelhető módon összeállított
hajókonténeres áru tengeri és tengerpart menti szállítása
50.20.15

Ömlesztett áru tengeri, tengerpart menti szállítása

Idetartozik:
- az ömlesztett áruk, pl. gabonafélék, liszt, cement, homok, szén tengeri és tengerpart menti szállítása
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50.20.19

Egyéb áru tengeri, tengerpart menti szállítása

Idetartozik:
- a levelek és postai küldemények tengeri és tengerpart menti szállítása a postai és futárpostai szolgáltatók
részére
- egyéb m.n.s. áru tengeri és tengerpart menti szállítása
50.20.2

Tengeri, tengerpart menti hajó kölcsönzése legénységgel, vontatás, tolatás

50.20.21

Áruszállító tengeri, tengerpart menti hajó kölcsönzése legénységgel

Idetartozik:
- a bármilyen típusú önjáró hajó (pl. tartályhajó, ömlesztettáru-szállító hajó, teherhajó, vontatóhajó, halászhajó)
kölcsönzése, tartós bérbeadása legénységgel tengeri és tengerpart menti szállításhoz
Nem tartozik ide:
- a tengeri és tengerpart menti hajók kölcsönzése vezetővel személyszállításhoz, lásd 50.10.20
- a személyszállító és teherhajók tartós bérbeadása és kölcsönzése legénység nélkül, lásd 77.34.10
50.20.22

Tengeri, tengerpart menti vontatás, tolatás
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Idetartozik:
- a tengeri és tengerpart menti vontatás, tolatás,
Ezt a szolgáltatást rendszerint olyan hajók végzik, amelyek maguk nem végeznek áru-, vagy személyszállítást
- az úszódaruk, fúrótornyok, kotróhajók, bóják, hajótestek, vészhelyzetben lévő hajók tengeri és tengerpart
menti vontatása, tolatása
50.3

Belvízi személyszállítás

50.30

Belvízi személyszállítás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az úszó kaszinók működtetése, lásd 92.00.11
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50.30.1

Belvízi személyszállítás

50.30.11

Belvízi személyszállítás komphajóval
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Idetartozik:
- a folyókon, tavakon, csatornákon és egyéb belvízi utakon nem tengerjáró komppal (ideértve: szárnyas,
légpárnás hajóval) végzett menetrend vagy nem menetrend szerinti személyszállítás- a kísérőjármű,
-poggyász, élő állat és egyéb tárgyak szállítása
50.30.12
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Belvízi személyszállítás hajóval

2

Idetartozik:
- a személyszállítás belvízi hajókon, beleértve a nem elkülönülten végzett, szállítás, elszállásolás, étkeztetés
és egyéb kapcsolódó szolgáltatás minden költséget magába foglaló viteldíjért
50.30.13

Belvízi személyszállítás városnéző és kiránduló hajóval

50.30.19

Egyéb belvízi személyszállítás

Idetartozik:
- a folyókon, tavakon, csatornákon és egyéb belvízi utakon menetrend vagy nem menetrend szerinti
személyszállítás olyan hajón amely nem komp, belvízi hajó, városnéző-, vagy kirándulóhajó
- a személyszállítás vízi taxival
50.30.2

Belvízi személyszállító hajó kölcsönzése legénységgel

50.30.20

Belvízi személyszállító hajó kölcsönzése legénységgel

Idetartozik még:
- a belvízi szabadidős hajók kölcsönzése legénységgel
Nem tartozik ide:
- a belvízi áruszállító hajók kölcsönzése legénységgel, lásd 50.40.21
- a szabadidős hajók tartós bérbeadása és kölcsönzése legénység nélkül, lásd 77.21.10
- a személyszállító és teherhajók tartós bérbeadása és kölcsönzése legénység nélkül, lásd 77.34.10
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50.4

Belvízi áruszállítás

50.40

Belvízi áruszállítás

50.40.1

Belvízi áruszállítás

Nem tartozik ide:
- a rakománykezelés, lásd 52.24.1
50.40.11

Belvízi hűtőszállítás

Idetartozik:
- a hűtött, fagyasztott áru belvízi szállítása speciális hűtőraktérben
50.40.12

Kőolaj belvízi szállítása tankhajóval

50.40.13

Egyéb folyékony, légnemű áru belvízi szállítása tankhajóval

Idetartozik:
- az egyéb folyékony és gáz halmazállapotú termék (pl. a földgáz, metán és finomított kőolaj) belvízi szállítása
speciális tankhajóval
50.40.14

t
a

Intermodális konténeres belvízi szállítás

z
o
lt

Idetartozik:
- a darabáru, csomagba gyűjtött áru, a speciálisan a hajószállításra könnyen kezelhető módon összeállított
hajókonténeres áru belvízi szállítása
50.40.19

Egyéb áruk belvízi szállítása

Idetartozik:
- az egyéb m.n.s. áruk belvízi szállítása

1
0
-

á
v

50.40.2

Belvízi áruszállító hajó kölcsönzése legénységgel; vontatás, tolatás

50.40.21

Belvízi áruszállító hajó kölcsönzése legénységgel

8
0

Idetartozik:
- a bármilyen típusú önjáró hajó (pl. tartályhajó, ömlesztettáru-szállító hajó, teherhajó, vontatóhajó, halászhajó)
kölcsönzése, tartós bérbeadása legénységgel belvízi szállításhoz
Nem tartozik ide:
- a belvízi hajók kölcsönzése legénységgel személyszállításhoz, lásd 50.30.20
- a személyszállító és teherhajók tartós bérbeadása és kölcsönzése legénység nélkül, lásd 77.34.10
50.40.22

6

1
0

2

Belvízi vontatás, tolatás

Idetartozik:
- a vontatás belvízi utakon és csatornán vontatóhajóval- az úszódaruk, fúrótornyok, kotróhajók, bóják,
hajótestek, befejezetlen hajók belvízi vontatása, tolatása
Nem tartozik ide:
- a ki- a és bedokkolás révhajóval, lásd 52.22.14

51

Légi szállítás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a holttest szállítása, lásd 96.03.10
51.1

Légi személyszállítás

51.10

Légi személyszállítás

51.10.1

Légi személyszállítás

226

SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS

51.10.11

Belföldi menetrend szerinti légi személyszállítás

Idetartozik:
- a rendszeres útvonalon, menetrend szerint közlekedő bármilyen légi járművel (pl. helikopter is) végzett
belföldi személyszállítás
- a kísérőpoggyász és egyéb tárgyak szállítása társított szolgáltatásként, amely nem igényel külön díjszabást
51.10.12

Belföldi nem menetrend szerinti légi személyszállítás (kivéve: városnézés)

Idetartozik:
- a belföldi személyszállítás nem menetrend szerint közlekedő bármilyen légi járművel (pl. helikopter is)
- a kísérőpoggyász és egyéb tárgyak szállítása társított szolgáltatásként, amely nem igényel külön díjszabást
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a légitaxi
Nem tartozik ide:
- a városnéző légi személyszállítás, lásd 51.10.15
- a személyszállító légi jármű kölcsönzése és tartós bérbeadása személyzettel, lásd 51.10.20
- a rakománykezelés, lásd 52.24.1
51.10.13

Nemzetközi menetrend szerinti légi személyszállítás

t
a

Idetartozik:
- a rendszeres útvonalon, menetrend szerint közlekedő bármilyen légi járművel (pl. helikopter is) végzett
nemzetközi személyszállítás
- a kísérőpoggyász és egyéb tárgyak szállítása társított szolgáltatásként, amely nem igényel külön díjszabást
51.10.14

Nemzetközi nem menetrend szerinti légi személyszállítás

z
o
lt

á
v

Idetartozik:
- a nemzetközi személyszállítás nem menetrend szerint közlekedő bármilyen légi járművel (pl. helikopter is)
- a kísérőpoggyász és egyéb tárgyak szállítása társított szolgáltatásként, amely nem igényel külön díjszabást
Nem tartozik ide:
- a városnéző légi személyszállítás, lásd 51.10.15
- a személyszállító légi jármű kölcsönzése és tartós bérbeadása személyzettel, lásd 51.10.20

1
0
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51.10.15

Város és tájnéző nem menetrend szerinti légi személyszállítás

51.10.2

Légi személyszállító jármű kölcsönzése személyzettel

51.10.20

Légi személyszállító jármű kölcsönzése személyzettel

1
0

6

Idetartozik:
- a bármely személy vagy személy és teher szállítására alkalmas légi jármű (beleértve a helikoptert is)
kölcsönzése, tartós bérbeadása személyzettel
A szolgáltatás általában időarányos díjazás ellenében és gyakran több célállomással történik
Nem tartozik ide:
- a légi jármű bérbeadása személyzet nélkül, lásd 77.35.10

2

51.2

Légi áruszállítás

51.21

Légi áruszállítás

51.21.1

Légi áruszállítás

Nem tartozik ide:
- az áruszállító légijármű kölcsönzése személyzettel, lásd 51.21.20
51.21.11

Intermodális konténeres menetrend szerinti légi szállítás

Idetartozik:
- a darabáru, csomagba gyűjtött áru, a speciálisan a szállításra könnyen kezelhető módon összeállított
konténeres áru menetrend szerinti légi szállítása
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51.21.12

Postai küldemény légi szállítása

Idetartozik:
- a levelek és postai küldemények menetrend és nem menetrend szerinti légi szállítása a postai és futárpostai
szolgáltatók részére
51.21.13

Egyéb áruk menetrend szerinti légi szállítása

Idetartozik:
- az egyéb m.n.s. áruk menetrend szerinti légi szállítása
51.21.14

Egyéb áruk nem menetrend szerinti légi szállítása

Idetartozik:
- a darabáru, csomagba gyűjtött áru, a speciálisan a szállításra könnyen kezelhető módon összeállított
konténeres áru nem menetrend szerinti légi szállítása- egyéb nem említett áruk nem menetrend szerinti légi
szállítása
51.21.2

Áruszállító légi jármű kölcsönzése személyzettel

51.21.20

Áruszállító légi jármű kölcsönzése személyzettel

t
a

Idetartozik:
- az áruszállító légi jármű (beleértve a helikoptereket is) kölcsönzése és tartós bérbeadása személyzettel.
A szolgáltatás általában időarányos díjazás ellenében és gyakran több célállomással történik
Nem tartozik ide:
- az áruszállító légi jármű kölcsönzése és tartós bérbeadása személyzet nélkül, lásd 77.35.10

z
o
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51.22

Űrszállítás

51.22.1

Űrszállítás

51.22.11

Személyek űrszállítása

51.22.12

Áruk űrszállítása

1
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8
0

Idetartozik:
- az áruk űrszállítása
- a mesterséges égitest (műhold) felbocsátása, pályára állítása
Idetartozik még:
- az űrlaboratóriumok szolgáltatása

1
0

6

52

Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

52.1

Raktározás, tárolás

52.10

Raktározás, tárolás

2

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a saját áru tárolása bérelt ingatlanban, lásd 68.20.12
- az üres raktár, tárolótér bérbeadása, lásd 68.20.12
52.10.1

Raktározás, tárolás

Idetartozik még:
- az áruk tárolása szabad kereskedelmi övezetben
52.10.11

Hűtött áruk tárolása

Idetartozik:
- a hűtött, fagyasztott áru (beleértve a romlandó élelmiszert) tárolása, raktározása
Nem tartozik ide:
- az élelem fagyasztása díjazásért vagy szerződéses alapon - lásd alvállalkozói tevékenységek az
árutermelés részeként a 10-es ágazatban
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52.10.12

Folyékony és gáznemű áru tárolása

Idetartozik:
- a folyékony és gáznemű áruk (beleértve az olajat, olajszármazékokat, bort stb.) tárolása, raktározása
52.10.13

Gabonafélék tárolása

Idetartozik:
- a gabonafélék tárolása
- a gabonasiló üzemeltetése
52.10.19

Egyéb tárolás, raktározás

Nem tartozik ide:
- a gépjárműparkoló szolgáltatás, lásd 52.21.24
- a tárolási lehetőség bérbeadása, lásd 68.20.12
- az üres terület bérbeadása, lásd 68.20.12
52.2

Szállítást kiegészítő tevékenység

52.21

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

t
a

Idetartozik még:
- a földgáznak a kitermelés helyszínétől eltérő helyen végzett cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá
szállítási célból
52.21.1

Vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatás

52.21.11

Vasúti tolatás, vontatás

z
o
lt

á
v

Idetartozik:
- a vasúti tolatás, vontatás, mozgatás vágányok között, váltóállítás pl. pályaudvaron, rendező-pályaudvaron,
ipari mellékvágányon stb.
52.21.19

1
0
-

Egyéb vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatás

8
0

Idetartozik:
- a személy-pályaudvari (állomási) szolgáltatások (jegyeladás, helyfoglalás, poggyászmegőrzés, elveszett
tárgyak kezelése)
- a vasúti pályák és infrastruktúrái működtetése
- az egyéb, m.n.s. vasúti szolgáltatás
Nem tartozik ide:
- a váltóállítás és vasúti tolatás, lásd 52.21.11
- a konténeres áruk vasúti rakománykezelése, lásd 52.24.11
- a nem konténeres áruk vagy utaspoggyász rakománykezelése, lásd 52.24.19

6
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2

52.21.2

Közúti szállítást kiegészítő szolgáltatás

52.21.21

Autóbuszpályaudvari szolgáltatás

Idetartozik:
- az autóbusz-pályaudvari szolgáltatás (jegyeladás, helyfoglalás, poggyászmegőrzés, elveszett tárgyak
kezelése)
Nem tartozik ide:
- az utaspoggyász és árurakomány kezelése, lásd 52.24.19
52.21.22

Közút üzemeltetése

Idetartozik:
- az autópályák, országutak, utcák, járdák üzemeltetése
Nem tartozik ide:
- a gépjárműparkoló szolgáltatás, lásd 52.21.24
52.21.23

Híd, alagút üzemeltetése
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52.21.24

Parkolási szolgáltatás

Idetartozik:
- a parkolási lehetőség biztosítása gépjármű, motorkerékpár, kerékpár részére, fedett vagy nyitott parkolóban,
parkolóházban, garázsban- a utcai, úti, közterületi parkolási díj beszedése
Nem tartozik ide:
- a havi, éves bérleti díj ellenében a lezárható garázs, garázsjellegű tárolóhely, lakókocsiparkolók, egyéb
parkolóhelyek rendelkezésre bocsátása, lásd 68.20.12
- autóinas parkolási szolgáltatás (étterem, szálloda előtt álló személy, aki leparkolja a vendég kocsiját), lásd
96.09.19
52.21.25

Közúti járművontatás

Idetartozik:
- az üzemképtelen gépjárművek vontatása- a gépjárművek vontatása egyéb okból, pl. parkolási szabálysértés
52.21.29

Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a túlméretes járművek kísérése közúton megkülönböztetett jelzéssel ellátott gépkocsival
Nem tartozik ide:
- a buszok és egyéb közúti járművek tisztítása, takarítása lásd 81.29.19
52.21.3

Csővezetékes szállítást kiegészítő szolgáltatás

52.21.30

Csővezetékes szállítást kiegészítő szolgáltatás

t
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Idetartozik még:
- a földgáznak a kitermelés helyszínétől eltérő helyen végzett cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá
szállítási célból
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52.22

Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

52.22.1

Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

52.22.11

Tengeri, tengerpart menti kikötő, vízi út üzemeltetése (kivéve: rakománykezelés)

6

8
0

Idetartozik:
- a tengeri, tengerpart menti vízi közlekedéshez kötődő rakpart, dokk, móló és egyéb tengeri kikötői
létesítmény, beleértve a személyhajó-állomást is, utas- a és áruforgalmának lebonyolítása
- a zsilipezés, hajóliftezés, duzzasztás
- a világítótornyok, világító, fényjelző hajók, bóják, csatornajelzők és hasonlók révén nyújtott navigációs
szolgáltatás
Nem tartozik ide:
- a kikötői raktározás és tárolás, lásd 52.10.1
- a tengeri, tengerpart menti hajók dokkolásához, kiállásához kapcsolódó révkalauzi szolgálat, lásd 52.22.13
- a tengeri, tengerpart menti dokkolás, hajókiállás révhajó-szolgáltatása, lásd 52.22.13
- a rakománykezelés, lásd 52.24.1
- a hajórakodás:
- konténeres áru, lásd 52.24.11
- nem konténeres áru , lásd 52.24.19
- a jachtkikötő, sporthajókikötő üzemeltetése, lásd 93.29.19

2
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52.22.12

Belvízi utak üzemeltetése (kivéve: rakománykezelés)

Idetartozik:
- a hajózható csatornák, csatornázott folyók és egyéb mesterséges, nem mesterséges belvízi utak
üzemeltetése, fenntartása
- a zsilipezés, hajóliftezés, duzzasztás
- a világítótornyok, világító-, fényjelző hajók, bóják, csatornajelzők és hasonlók révén nyújtott navigációs
szolgáltatás
- a vontatás csatornákon, révhajók kivételével (pl. vízi vontatókkal vagy mozdonyokkal vontatóúton)
Nem tartozik ide:
- a kikötői raktározás és tárolás, lásd 52.10.1
- a belvízi hajók dokkolásához, kiállásához kapcsolódó révkalauzi szolgáltatás, lásd 52.22.13 14
- a belvízi dokkolás, hajókiállás révhajó-szolgáltatása, lásd 52.22.13 14
- a rakománykezelés, lásd 52.24.1
- a hajórakodás:
- konténeres áru, lásd 52.24.11
- nem konténeres áru , lásd 52.24.19
52.22.13

Tengeri, tengerpart menti révkalauzi és hajókikötési szolgáltatás

t
a

Idetartozik:
- a tengeri és tengerpart menti révkalauzi szolgáltatás, beleértve a révhajó-szolgáltatást a kikötőkben vagy
veszélyes vízszakaszokon- a tengeri és tengerpart menti dokkolás, hajókiállás révhajó-szolgáltatása bármely
típusú hajó számára
Nem tartozik ide:
- a nyílt tengeri, tengerpart menti vontatás és tolatás, lásd 50.20.22
52.22.14

Belvízi révkalauzi és hajókikötési szolgáltatás
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Idetartozik:
- a belvízi révkalauzi szolgáltatás, beleértve a révhajó-szolgáltatást a kikötőkben vagy veszélyes
vízszakaszokon
- belvízi dokkolás, hajókiállás révhajó-szolgáltatása bármely típusú hajó számára
Nem tartozik ide:
- a belvízi vontatás és tolatás, lásd 50.40.22
52.22.15
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Tengeri, tengerpart menti hajómentés, vízre emelés

6

Idetartozik:
- a tengeri és tengerpart menti hajómentés
- a üzemképtelen hajók tengeri és tengerpart menti vontatása szolgáltatás az üzemképtelen és süllyedő hajó
és rakományának mentését jelenti, beleértve a süllyedő és felborult hajó megemelését, illetve egyenesbe
állítását, a zátonyra futott hajó vízre emelését.
Nem tartozik ide:
- a vészhelyzetben lévő hajók tengerpart menti, nyílt tengeri vontatása, lásd 50.20.22
- a mentőcsónak, tengeri tűzoltóhajó üzemeltetése és egyéb tengeri kereső, vízi mentő szolgáltatás:
- a rendőri szolgálat, lásd 84.24.11
- az egyéb közrendhez és közbiztonsághoz tartozó szolgáltatás, lásd 84.24.19
- a tengeri tűzoltóhajó szolgáltatás, lásd 84.25.11
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52.22.16

Belvízi hajómentés, vízre emelés

Idetartozik:
- a belvízi hajómentés
- az üzemképtelen hajók belvízi vontatása,
A szolgáltatás az üzemképtelen és süllyedő hajó és rakományának mentését jelenti, beleértve a süllyedő és
felborult hajó megemelését illetve egyenesbe állítását, a zátonyra futott hajó vízre emelését
Nem tartozik ide:
- a sérült hajók belvízi vontatása, lásd 50.40.22
- a mentőcsónak, tengeri tűzoltóhajó üzemeltetése és egyéb vízi mentő, kereső szolgáltatás:
- rendőri szolgálat, lásd 84.24.11
- egyéb közrendhez és közbiztonsághoz tartozó szolgáltatás, lásd 84.24.19
- tengeri tűzoltóhajó szolgáltatás, lásd 84.25.11
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52.22.19

Egyéb vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Idetartozik:
- az egyéb a hajózási műveletekkel közvetlenül, és nem közvetlenül összefüggő szolgáltatás, mint jégtörés,
hajó nyilvántartása, ideiglenes leszerelése, tárolása stb.
Idetartozik még:
- a hajóteher csökkentése (az áru átrakása a hajó merülési mélységének csökkentése érdekében)
Nem tartozik ide:
- a vízi járművek fertőtlenítése, kártevőirtása, lásd 81.29.11
- a vízi járművek takarítása, beleértve a tüzelőanyag-, olajszennyeződés eltávolítását, lásd 81.29.19
- a mentőcsónak, tengeri tűzoltóhajó üzemeltetése és egyéb vízi mentő szolgáltatás:
- kiömlött olajfoltok elleni védekezés, lásd 39.00
- rendőri szolgálat, lásd 84.24.11
- egyéb közrendhez és közbiztonsághoz tartozó szolgáltatás, lásd 84.24.19
- tengeri tűzoltóhajó szolgáltatás, lásd 84.25.11
52.23

Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

52.23.1

Repülőtér üzemeltetése (kivéve: rakománykezelés), légiforgalmi és egyéb légi szállítást
kiegészítő szolgáltatás

t
a

Nem tartozik ide:
- a rakománykezelés, lásd 52.24.1
52.23.11

z
o
lt

Repülőtér üzemeltetése (kivéve: rakománykezelés)

Idetartozik:
- az utasok repülőtéri kiszolgálása és a repülőtér területének üzemeltetése, beleértve a kifutópálya
üzemeltetését is
Nem tartozik ide:
- a rakománykezelés, lásd 52.24.1
- a légikikötői rakománykezelés:
- konténeres áruk, lásd 52.24.11
- a nem konténeres áruk, és az utaspoggyász, lásd 52.24.19
52.23.12
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Légiforgalmi szolgáltatás

6

Idetartozik:
- a repülést, a repülőtéri mozgást, a le- és felszállást működtető irányító torony üzemeltetése
Idetartozik még:
- a repülőtéri radarszolgálat

1
0

Nem tartozik ide:
- a rádióirányítású segélyszolgálat, lásd 84.13.14
52.23.19

2

Egyéb légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Idetartozik:
- az egyéb légi szállítást segítő szolgáltatások, úgymint:
- a repülőtéri tűzoltás, tűzmegelőzés, a légi jármű tűzoltása, tűzvédelme
- a légi járművek karbantartása (javítás kivételével)
- a hangár üzemeltetése
- a légi jármű vontatása
Nem tartozik ide:
- a légi jármű fertőtlenítése, kártevőirtása, lásd 81.29.11
- a kifutópályapálya-takarítás, hóeltakarítás, lásd 81.29.12
- a légi jármű takarítása, lásd 81.29.19
- a tengeri légimentőszolgálat, lásd 84.24.11, 84.25.19
- a nem kereskedelmi pilótaképzés, lásd 85.53.12
52.23.2

Űrszállítást kiegészítő szolgáltatás

52.23.20

Űrszállítást kiegészítő szolgáltatás
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52.24

Rakománykezelés

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a terminálok üzemeltetése, lásd 52.21, 52.22 és 52.23
- az árukezelés (pl. ideiglenes csomagolás), lásd 52.29.20
52.24.1

Rakománykezelés

52.24.11

Konténeres rakománykezelés kikötőben

Idetartozik:
- az áruk kikötői rakománykezelése speciális konténerekben
- a kikötői konténeres áruterminál működése, rakodási tevékenység (pl. hajórakodás, hajók konténeres
áruinak be-, ki- és lerakodása kikötőben)
52.24.12

Egyéb konténeres rakománykezelés

Idetartozik:
- az áruk nem kikötői rakománykezelése speciális konténerekben
- a nem kikötői áruterminál rakománykezelése valamennyi szállítási módnál, beleértve az áruszállító vasúti
kocsik be- és kirakodását
52.24.13

t
a

Egyéb rakománykezelés kikötőben

z
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lt

Idetartozik:
- a kikötői áruteminál rakománykezelése, pl. rakodási tevékenység (hajók nem konténeres áruinak be- a ki- a
és lerakodása kikötőben)
52.24.19

Egyéb rakománykezelés

á
v

Idetartozik:
- a nem konténeres rakomány, illetve az utaspoggyász kezelése
- az egyéb nem említett árutípusok rakománykezelése
Idetartozik még:
- a repülőtér, buszpályaudvar, vasúti állomás és autópályák járműtermináljának poggyászkezelési
szolgáltatása
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az anyagmozgatás
52.29
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6

Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

1
0

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a futárpostai tevékenység, lásd 53.20
- a közúti-, vízi- és légijármű- és szállításbiztosítási tevékenység, lásd 65.12
- az utazásközvetítés, lásd 79.11
- az utazásszervezés, lásd 79.12
- az egyéb turizmussal összefüggő szolgáltatás, lásd 79.90

2

52.29.1

Szállítmányozás

52.29.11

Hajózási ügynöki szolgáltatás

52.29.12

Egyéb szállítási ügynöki szolgáltatás

Idetartozik:
- a légi férőhely, tárhely ügynöki szolgáltatása
- az egyéb áruszállítási ügynöki szolgáltatás
52.29.19

Egyéb szállítmányozás

Idetartozik:
- az áruszállítmányozás (mindenekelőtt a szállítás megszervezése vagy elvégzése a szállítmányozó vagy
bizományos javára)
- az egységrakomány-képzés, -szétbontás
52.29.2

Egyéb m.n.s. szállítást kiegészítő tevékenység
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52.29.20

Egyéb m.n.s. szállítást kiegészítő tevékenység

Idetartozik:
- a típusbesorolás (légijármű-specifikus engedély adott típusú repülőgép repüléséhez)
- az árukezelő művelet, például áruk csomagolása ideiglenes ládákba, azzal a kizárólagos céllal, hogy azt a
szállítás időtartamára megvédjék, az ideiglenes csomagolás eltávolítása, mintavételezés, az áruk mérlegelése

53

Postai, futárpostai tevékenység

53.1

Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

53.10

Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás
53.10.1

Egyetemes postai szolgáltatás

Nem tartozik ide:
- a nem egyetemes postai szolgáltatás nyújtása, lásd 53.20.1
- a posta-takarékpénztár és postai zsíró által nyújtott pénzügyi közvetítő szolgáltatás, lásd 64.19
53.10.11

t
a

Hírlap, időszaki kiadvány postai továbbítása (egyetemes kötelezettséggel)

z
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lt

Idetartozik:
- az újságok, folyóiratok és időszaki kiadványok begyűjtése, szállítása- az és kézbesítése, akár belföldi vagy
külföldi célállomásra, amelyet egyetemes kötelezettséggel végeznek
53.10.12

á
v

Levélküldeménnyel kapcsolatos egyetemes postai szolgáltatás

Idetartozik:
- a levelek, brosúrák, prospektusok és hasonló nyomtatott anyagok begyűjtése, szállítása és kézbesítése,
akár belföldi vagy külföldi célállomásra, amelyet egyetemes kötelezettséggel végeznek
53.10.13
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Postacsomagokkal kapcsolatos egyetemes postai szolgáltatás
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Idetartozik:
- a posta csomagok begyűjtése-, szállítása- és kézbesítése, akár belföldi vagy külföldi célállomásra, melyet a
nemzeti igazgatás által végeznek
53.10.14

6

Postahivatali szolgáltatás

1
0

Idetartozik:
- a postahivatalokban nyújtott szolgáltatások, mint például a postabélyegek árusítása, ajánlott és tértivevényes
levelek és csomagok kezelése, és más postahivatali szolgáltatások
53.10.19

2

Egyéb postai szolgáltatás (egyetemes kötelezettséggel)

Idetartozik:
- a postafiók biztosítása, poste restante szolgáltatás, és közcélú postai szolgáltatás m.n.s.
Nem tartozik ide:a távközlési szolgáltatások, lásd 61-es ágazat
53.2

Egyéb postai, futárpostai tevékenység

53.20

Egyéb postai, futárpostai tevékenység

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az áruszállítás, lásd (a szállítás módja szerint) 49.20, 49.41, 50.20, 50.40, 51.21, 51.22
53.20.1

Egyéb postai, futárpostai tevékenység
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53.20.11

Kombinált futárszolgálat

Idetartozik:
- a küldemények (levelek, postai csomagok) felvétele, szállítása- és kézbesítése, belföldi vagy külföldi
célállomásra, amelyet egy vagy több szállítási mód segítségével, nem egyetemes kötelezettséggel végeznek.
Ezeket a szolgáltatásokat nyújthatják saját vagy tömegközlekedési szállító eszköz felhasználásával.
- a kerékpáros futárszolgálat
Nem tartozik ide:
- nem a kerékpáros futárok által nyújtott futárszolgálat, lásd 53.20.19
53.20.12

Étel házhozszállítása

53.20.19

Egyéb m.n.s. postai, futárpostai szolgáltatás

Idetartozik:
- a vásárolt áruk helyi kézbesítése (házhozszállítás), az étel kivételével
- a helyi kézbesítés tehertaxival
Nem tartozik ide:
- a futárpostai szolgáltatás beleértve kerékpáros futárok által nyújtott kézbesítő/futárpostai szolgáltatás, lásd
53.20.11
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NEMZETGAZDASÁGI ÁG - SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS
55

Szálláshelyszolgáltatás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a hosszú időtartamú, jellemzően havi vagy éves tartózkodást biztosító, elsődlegesen lakóhelynek minősülő
szállás biztosítása, lásd L (Ingatlanszolgáltatás) nemzetgazdasági ág
55.1

Szállodai szolgáltatás

55.10

Szállodai szolgáltatás

55.10.1

Szálláshelyszolgáltatás szobákban, önálló egységekben napi takarítással

Nem tartozik ide:
- az üdülőbérleti jogos (időmegosztásos, time share) rendszerben nyújtott szálláshely-szolgáltatás az állandó
lakóhelyüktől eltérő helyen tartózkodó látogatók számára, lásd 55.20.12
55.10.10

Szálláshelyszolgáltatás szobákban, önálló egységekben napi takarítással

t
a

Idetartozik:
- a szálláshely biztosítása szobákban vagy önálló szálláshelyi egységekben napi takarítással és egyéb
kiegészítő
szolgáltatások
nyújtásával,
például
szállodában,
üdülőszállodában,
motelben,
apartmanszállodában, gyógyszállodában, konferencia szállodában és hasonló egységekben, jellemzően napi
vagy heti időtartamra
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás:
- a wellness szálloda
- a panzió
Nem tartozik ide:
- az üdülőbérleti jogos (időmegosztásos, time share) rendszerben nyújtott szálláshely-szolgáltatás az állandó
lakóhelyüktől eltérő helyen tartózkodó látogatók számára, lásd 55.20.12
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55.2

1
0
-

á
v

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshelyszolgáltatás

8
0

Idetartozik - magyar kiegészítés:
Ezek a szálláshelyek egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak.

6

55.20

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshelyszolgáltatás

55.20.1

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshelyszolgáltatás

55.20.11

Szálláshelyszolgáltatás ifjúsági szállóban, üdülőházban

1
0

2

Idetartozik:
- az ifjúsági szállóban, üdülőben, hegyi menedékház, üdülőkabin szobáiban vagy önálló szálláshelyi
egységeiben nyújtott szálláshely-szolgáltatás biztosítása, amely nem vagy minimális takarítást tartalmaz
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gyermek üdültetés, szabadidős tábor megszervezése és lebonyolítása
Szálláshely kategóriák:
- a gyermeküdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gyerek üdültetés, szabadidős tábor megszervezése és lebonyolítása kempingben, lásd 55.30.11
55.20.12

Szálláshelyszolgáltatás üdülőbérleti jogos rendszerben

Idetartozik:
- az üdülőbérleti jogos (időmegosztásos, time share) rendszerben nyújtott szálláshely-szolgáltatás az állandó
lakóhelyüktől eltérő helyen tartózkodó látogatók számára
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55.20.19

Egyéb szálláshelyszolgáltatás napi takarítás nélkül

Idetartozik:
- a szálláshely-szolgáltatás szobákban vagy önálló szálláshelyi egységekben a napinál ritkább takarítással,
például apartmanban, vendégházban, bungalóban, a szokásos lakóhelyüktől eltérő helyen tartózkodó
személyek számára jellemzően napi vagy heti időtartamra
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a falusi szálláshely-szolgáltatás
- a turistaház, kulcsosház, matracszállás
- a lakrész, szoba kiadása közös használatú mellékhelyiségekkel (konyhával, fürdőszobával), rövid
időtartamra, turisztikai célra
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az ideiglenesen tartózkodó személyek számára nem szabadidős, nem turisztikai célú szálláshelyszolgáltatás (pl. albérlők háza), lásd 55.90.19
55.3

Kemping, szabadidős és nyaralótáboroztatás

55.30

Kemping, szabadidős és nyaralótáboroztatás

55.30.1

Kemping, szabadidős és nyaralótáboroztatás

55.30.11

Kempingszolgáltatás

t
a

z
o
lt

Idetartozik:
- az állandó lakóhelyüktől eltérő helyen tartózkodó személyek számára terület biztosítása lakójárművek vagy
sátrak részére, jellemzően napi vagy heti időtartamra
Idetartozik még:
- a hegyi menedékhelyen vagy nomád táborhelyen szabad ég alatt terület biztosítása sátorveréshez és/vagy
hálózsákhoz (bivakszállás)
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gyermeküdültetés, szabadidős tábor megszervezése és lebonyolítása kempingben
- a téliesített bivakszállás
Nem tartozik ide:
- a hegyi menedékház, faház és ifjúsági szálló, lásd 55.20.11
55.30.12

8
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6

Szabadidős és nyaralótáboroztatás

1
0

Idetartozik:
- a szálláshely-szolgáltatás felnőttek, fiatalok vagy gyermekek számára kiegészítve vendéglátással és
rekreációs vagy oktatási lehetőségekkel, amelynek díja egy összegben fizetendő
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gyermekek napközis táboroztatása rekreációs és szabadidős céllal

2

55.9

Egyéb szálláshelyszolgáltatás

55.90

Egyéb szálláshelyszolgáltatás

55.90.1

Egyéb szálláshelyszolgáltatás

55.90.11

Kollégiumi, diákszállói szálláshelyszolgáltatás diákok számára

Idetartozik:
- az iskolai, egyetemi kollégiumok, diákszállók szobáiban vagy önálló szálláshelyi egységeiben diákok
számára nyújtott szálláshely
Nem tartozik ide:
- a kollégiumok szobáiban vagy önálló szálláshelyi egységeiben konferenciák résztvevői, vagy látogatók
számára nyújtott szálláshely szolgáltatás biztosítása, lásd 55.10.10
55.90.12

Munkásszállói szálláshelyszolgáltatás

Idetartozik:
- a munkásszállók vagy kempingek szobáiban vagy önálló szálláshelyi egységeiben munkások számára
jellemzően rövid időre vagy szezonálisan nyújtott szálláshely-szolgáltatás biztosítása
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55.90.13

Hálókocsiban és egyéb közlekedési eszközökön szálláshely szolgáltatása

55.90.19

Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás

Idetartozik:
- az ideiglenesen tartózkodó személyek számára nyújtott szálláshely-szolgáltatás albérlők házában
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a lakrész, szoba kiadása közös használatú mellékhelyiségekkel (konyhával, fürdőszobával), nem turisztikai
célra (albérlet)
Nem tartozik ide:
- az ifjúsági szálló, lásd 55.20.11
- a kollégiumi, diákszállói szálláshely-szolgáltatás nyújtása a diákok számára, lásd 55.90.11
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szabadidős, turisztikai célú egyéb szálláshely-szolgáltatás, lásd 55.20.11, 55.20.19
- a falusi szálláshely-szolgáltatás, lásd 55.20.19
- a lakrész, szoba kiadása közös használatú mellékhelyiségekkel (konyhával, fürdőszobával), rövid
időtartamra, turisztikai célra, lásd 55.20.19
- a lakás bérbeadása, amennyiben önálló lakásként funkcionál, azaz a lakószobán felül saját kizárólagosan
használt mellékhelyiségekkel (konyha, fürdőszoba) rendelkezik, lásd 68.20.11

56

t
a

Vendéglátás

z
o
lt

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az olyan készételek előállítása, amelyeket nem azonnali fogyasztásra gyártottak,
- az olyan félkésztermékek sem, amelyek nem tekinthetők készételnek (lásd 10 Élelmiszer-feldolgozás és 11
Italgyártás)
- azoknak a nem saját előállítású termékeknek az értékesítése sem, amelyek nem tekinthetők ételnek, sem
azok az ételek, amelyek nem alkalmasak azonnali közvetlen fogyasztásra, lásd G (Nagy- és
kiskereskedelem) nemzetgazdasági ág- az ételek kiskereskedelmi értékesítése automatán keresztül, lásd 47es ágazat
56.1

Éttermi és mozgó vendéglátás

56.10

Éttermi és mozgó vendéglátás

56.10.1

Éttermi és mozgó vendéglátás
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Nem tartozik ide:
- az italszolgáltatás ételkészítés nélkül, lásd 56.30.10
56.10.11

1
0

Ételszolgáltatás teljes kiszolgálással

2

Idetartozik:
- az ételkészítés és az ehhez kapcsolódó italszolgáltatás éttermekben, kávéházakban és hasonló
étkezőhelyeken teljes kiszolgálással az asztalnál (beleértve: pult, box) ülő vendégek számára egyedi pincéri
felszolgálással, szórakoztató műsor mellett vagy a nélkül
- az ételkészítés és az ehhez kapcsolódóan italszolgáltatás szállodákban vagy más szálláshelyeken.
Rendes körülmények között teljes a kiszolgálás, pincér szolgál fel az asztalnál (ideértve a pultot és bárt is) az
ülő vendégeknek.
56.10.12

Ételszolgáltatás vasúti étkezőkocsiban, hajón

Idetartozik:
- az ételkészítés és az ehhez kapcsolódóan italszolgáltatás közlekedési eszközökön, pl. vonaton vagy hajón,
Rendes körülmények között teljes a kiszolgálás, pincér szolgál fel az asztalnál (ideértve a pultot és boxot is)
ülő vendégeknek
- az étkezőkocsi szolgáltatás
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56.10.13

Önkiszolgáló ételszolgáltatás

Idetartozik:
- az ételszolgáltatás korlátozott vagy önkiszolgálással, az ülve fogyasztás biztosított, de nincs pincéri
felszolgálás; idetartozik tehát:
- a gyorséttermi vendéglátás ülve fogyasztási lehetőséggel
- a kantin
Nem tartozik ide:
- az ételszolgáltatás felszolgálás és ülőhely biztosítása nélkül, lásd 56.10.19
- üzemi, munkahelyi, iskolai koncessziós étkeztetés, lásd 56.29.20
56.10.19

Egyéb ételszolgáltatás

Idetartozik:
- az egyéb ételkészítés elvitelre és ehhez kapcsolódóan italszolgáltatás italárusító, halsütő standokon,
ülőhely-biztosítás nélküli gyorséttermekben stb.
- a fagylaltozó és süteményárusító hely
- a helyszínen készített ételek, szendvicsek értékesítése automatán keresztül
- a mozgó ételszolgáltatás, azonnali közvetlen fogyasztásra alkalmas ételek és italok készítése és
szolgáltatása mozgó (motorizált vagy nem motoros) járműről
Ezen szolgáltatások mellett nem biztosítanak ülőhelyet és nincs pincéri felszolgálás.
Nem tartozik ide:
- a nem előre elkészített ételek, szendvicsek automatán keresztüli értékesítése, lásd 47.00.1; 47.00.2
56.2

Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

56.21

Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az előkészített, romlandó ételek elkészítése viszonteladásra, lásd 10.89.19
- a romlandó élelmiszer kiskereskedelmi értékesítése, lásd 47-es ágazat
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56.21.1

Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

56.21.11

Rendezvényi étkeztetés magánszemély számára

8
0

Idetartozik:
- az ételkészítés és felszolgálás megbízásos alapon háztartások számára a fogyasztó által meghatározott
helyen és különleges alkalomból
56.21.19

6
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Egyéb rendezvényi étkeztetés

Idetartozik:
- az egyéb ételkészítés és felszolgálás megbízásos alapon, a fogyasztó által meghatározott alkalommal és
helyen: intézményi, kormányzati, kereskedelmi, ipari vagy más helyen a megrendelő által meghatározott
helyen és alkalomból
56.29

2

Egyéb vendéglátás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a szociális étkeztetés
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az előkészített, romlandó ételek elkészítése viszonteladásra, lásd 10.89.19
- a romlandó élelmiszer kiskereskedelmi értékesítése, lásd 47-es ágazat
56.29.1

Szerződéses vendéglátás

56.29.11

Szerződéses vendéglátás közlekedési szervezetek számára

Idetartozik:
- az ételkészítés és ellátás megbízásos alapon légi- az és más közlekedési szervezetek számára
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56.29.19

Egyéb szerződéses vendéglátás

Idetartozik:
- az ételkészítés és ellátás megbízásos alapon meghatározott időszakban; pl. szerződéses étkeztetés
sporteseményeken és sportlétesítményekben
Nem tartozik ide:
- az üzemi étkeztetés, lásd 56.29.20
56.29.2

Üzemi étkeztetés

56.29.20

Üzemi étkeztetés

Idetartozik:
- a szerződéses étkeztetés, olyan étkezőhelyiségekben, mint az üzemi éttermek, büfék működtetése
- az ételek és italok biztosítása többnyire kedvezményes áron, egyértelműen meghatározott személyek,
csoportok számára, akik többségében egy szakmai csoport kötelékéhez tartoznak. Idetartoznak: a sport,
üzemi, irodai étkezdék, iskolai menzák és konyhák, egyetemi éttermek, a fegyveres erők tagjainak
rendelkezésére álló katonai étkezdék és menzák, stb. szolgáltatásai
56.3

Italszolgáltatás

56.30

Italszolgáltatás

56.30.1

Italszolgáltatás

56.30.10

Italszolgáltatás
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Idetartozik:
- az italszolgáltatás, többnyire szeszes italok szolgáltatása, amelyeket bárokban, sörözőkben, éjszakai
klubokban, diszkókban és hasonló létesítményekben mérnek és szolgálnak fel, szórakoztató műsor mellett
vagy a nélkül
- a szállodákban és más szálláshelyeken, vagy közlekedési eszközökön, pl. vonaton vagy hajón működő
bárok szolgáltatása
Idetartozik még:
- az italkészítés és felszolgálás mozgó vendéglátás keretében
- a gyümölcslevek készítése és felszolgálása bárokban
- az italkészítés és felszolgálás kávéházakban
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Nem tartozik ide:
- az előre csomagolt/elkészített italok viszonteladása, lásd 47
- az előre gyártott készételek, szendvicsek, italok automatán keresztüli kiskereskedelmi értékesítése, lásd
47.00.1, 47.00.2
- az italok kiskereskedelmi eladása automatákon keresztül, lásd 47.00.26
- az ételkészítés és ehhez kapcsolódó italszolgáltatás, lásd 56.10.1
- a diszkó és táncterem működtetése italszolgáltatás nélkül, lásd 93.29.19

2

1
0
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58

Kiadói tevékenység

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a mozgókép, video- és mozifilmek kiadása DVD-n és hasonló egyéb hordozón, lásd 59
- és az eredeti (master) hanganyag elkészítése lemezekhez vagy egyéb audio-hanghordozókhoz, lásd 59
- nyomdai tevékenység, lásd 18.11, 18.12
- a felvett anyagok tömeges sokszorosítása, lásd 18.20
58.1

Kiadói tevékenység

58.11

Könyvkiadás

58.11.1

Nyomtatott könyv

58.11.11

Nyomtatott tankönyv

Idetartozik:
- az elsősorban hivatalos oktatási programokban résztvevő diákoknak és tanároknak szánt oktatási anyagok
Ezek a könyvek általában összegyűjtött ismeretanyagokat és/vagy gyakorlati kérdéseket tartalmaznak
szöveges formában. Idetartoznak a munkafüzetek, tanári kézikönyvek és forrásanyagok, valamint az
interaktív anyagok.
58.11.12
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Nyomtatott szakmai, műszaki, tudományos könyv

Idetartozik:
- a szakmai művek, pl. kutatás, speciális tudás és/vagy információ az akadémiai és tudományos közösségek
számára, vagy egyének által használt gyakorlati ismeretek, amelyeket speciális munka vagy szakma
gyakorlása során használnak, mint például ügyvédek, orvosok, villanyszerelők, könyvelők, üzleti vagy
számítógépes szakemberek
58.11.13
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Nyomtatott gyermekkönyv
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Idetartozik:
- a gyermekek számára készült kiadvány, beleértve a képeskönyveket, amelyeket nem tankönyvnek szántak
- regény vagy szakirodalom
- kézikönyv
- könyv és játékkészlet egy csomagban
- beszélő könyv
- kifestőkönyvek
Nem tartozik ide:
- a matricagyűjtő album, lásd 58.19.19
58.11.14
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2

Nyomtatott szótár, enciklopédia

Idetartozik:
- a nagyközönség számára általános tájékoztatás céljából készült művek:
- szótárak
- enciklopédiák
- lexikonok
- ilyen művek egy sorozat részeiként
Nem tartozik ide:
- az atlasz, térkép, lásd 58.11.15
58.11.15

Nyomtatott atlasz, térkép könyv formájában

Nem tartozik ide:
- a nem könyvtől formában nyomtatott térkép, lásd 58.11.16
58.11.16

Nyomtatott térkép, vízrajzi, tengerészeti térkép, könyvtől eltérő formában

Nem tartozik ide:
- a földgömb, lásd 32.99.59
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58.11.19

Egyéb nyomtatott könyv, brosúra, röplap, katalógus

Idetartozik:
- a nagyközönség általános érdeklődésére kiadott könyvek
Idetartozik a szépirodalom és szakirodalom; vers és dráma; vallásos könyvek, biblia és egyházi
énekeskönyvek; az olyan szakirodalmi munkák, mint a történelmi, életrajzi, lakással és kertészkedéssel
foglalkozó könyvek, ezermester könyvek, szakácskönyvek, útikönyvek stb.
Nem tartozik ide:
- a hangos könyv, lásd 58.11.20
58.11.2

Könyv lemezen, kazettán, más fizikai hordozón

58.11.20

Könyv lemezen, kazettán, más fizikai hordozón

Idetartozik:
- a hangoskönyv fizikai hordozón (CD-ROM, kazetta stb.), azaz valaki által felolvasott könyv szövegének
hangfelvétele- az időszaki kiadvány, folyóirat, tankönyv, kézikönyv és más mű szövege (nem hangfelvétel)
fizikai hordozón(CD-ROM, lemez, mikrofilm, mikrofilmkártya stb.)
58.11.3

Online könyv

58.11.30

Online könyv
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Idetartozik:
- az online könyvek, beleértve az iskolai tankönyveket, általános kézikönyveket, mint az atlaszok és más
térképeket vagy táblázatos könyveket, szótárakat és enciklopédiákat
58.11.4

Hirdetési hely könyvben

58.11.41

Hirdetési hely nyomtatott könyvben
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Nem tartozik ide:
- a hirdetési hely nyomtatott újságban, lásd 58.13.31
- a hirdetési hely nyomtatott folyóiratban és időszaki kiadványban, lásd 58.14.31
58.11.42

8
0

Hirdetési hely elektronikus könyvben

6

Nem tartozik ide:
- a hirdetési hely elektronikus újságban, lásd 58.13.32
- a hirdetési hely elektronikus folyóiratban és időszaki kiadványban, lásd 58.14.32

1
0

58.11.5

Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses alapon

58.11.50

Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses alapon

58.11.6

Könyvkiadás engedélyezése

58.11.60

Könyvkiadás engedélyezése

2

Idetartozik:
- az eredeti irodalmi alkotások (könyv, brosúra, katalógus, térkép stb.) sokszorosítási, terjesztési és
bejegyzési joga engedélyezése
Nem tartozik ide:
- a könyvek kölcsönzése üzleti alapon, lásd 77.29.19
58.12

Címtár, levelezőjegyzék kiadása

58.12.1

Címjegyzék, telefonkönyv, levelezőjegyzék nyomtatott, vagy elektronikus formában
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58.12.10

Nyomtatott névtár/címtár, levelezőjegyzék

Idetartozik:
- a tematikus adattár megjelentetése, gyakran személyekre, szervezetekre, kiadványokra vagy más dolgokra
jellemző leíró információk jelennek meg benne. Például:
- telefonkönyvek
- üzleti- és kereskedelmi listák
- helyhatósági és városi nyilvántartások
Nem tartozik ide:
- a levelezőjegyzék, névtár eredeti példányának összeállítása, lásd 63.99.20
58.12.2

Online névtár/címtár, levelezőjegyzék

58.12.20

Online névtár/címtár, levelezőjegyzék

Idetartozik:
- a tematikus adattár on-line megjelentetése
Gyakran személyekre, szervezetekre, kiadványokra vagy más dolgokra jellemző leíró információk jelennek
meg benne. Például:
- telefonkönyvek
- üzleti- és kereskedelmi listák
- helyhatósági és városi nyilvántartások
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a
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58.12.3

Címtár, levelezőjegyzék használati jogának engedélyezése

58.12.30

Címtár, levelezőjegyzék használati jogának engedélyezése

á
v

Idetartozik:
- a telefonkönyvek, üzleti- és kereskedelmi listák, helyhatósági és városi nyilvántartások használati jogának
engedélyezése

1
0
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58.12.4

Reklámfelületértékesítés
levelezőjegyzékben

névjegyzékben,

telefonkönyvben,

címjegyzékben,

58.12.40

Reklámfelületértékesítés névjegyzékben, telefonkönyvben, címjegyzékben, levelezőjegyzékben

8
0

Nem tartozik ide:
- a hirdetési hely értékesítése könyvben, lásd 58.11.41 és 58.11.42
- a hirdetési hely értékesítése napilapban, lásd 58.13.31 és 58.13.32
- a hirdetési hely értékesítése folyóiratban és időszaki kiadványban, lásd 58.14.31 és 58.14.32
58.13

6
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Napilapkiadás

2

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a hírügynökségi tevékenység, lásd 63.91
58.13.1

Nyomtatott napilap

58.13.10

Nyomtatott napilap

Idetartozik:
- a hetente legalább négyszer megjelenő nyomtatott napilap kiadása, amely a nagyközönség igényeinek
megfelelően több témakört fed le
Idetartozik még:
- a hetente legalább négyszer megjelenő hirdetési újság
58.13.2

Online napilap

58.13.20

Online napilap

Idetartozik:
- az on-line napilapok internetes megjelenítése, ahol a fő tartalmat legalább négyszer egy héten rögzített
időközönként, általában naponta frissítik; akár előfizetéses, akár nem
- napilapok kivonatainak/előzeteseinek elküldése e-mailben naponta vagy gyakrabban, mint amilyenek például
a főcímek
Nem tartozik ide:
- a digitális archívum, lásd 91.01.12
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58.13.3

Hirdetési hely napilapban

58.13.31

Hirdetési hely nyomtatott napilapban

Nem tartozik ide:
- a hirdetési hely értékesítése nyomtatott könyvben, lásd 58.11.41
- a hirdetési hely értékesítése nyomtatott folyóiratban és időszaki kiadványban, lásd 58.14.31
58.13.32

Hirdetési hely elektronikus napilapban

Nem tartozik ide:
- a hirdetési hely értékesítése elektronikus könyvben, lásd 58.11.42
- a hirdetési hely értékesítése elektronikus folyóiratban és időszaki kiadványban, lásd 58.14.32
58.14

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Idetartozik:
- a hetente kevesebbszer mint négyszer megjelenő újságok, folyóiratok
Nem tartozik ide:
- a hetente legalább négyszer megjelenő újságok és időszaki kiadványok, lásd 58.13
58.14.1
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Nem tartozik ide:
- az on-line időszaki kiadvány, lásd 58.14.20
58.14.11

t
a

Nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány

Általános témájú nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány

á
v

Idetartozik:
- az időszaki kiadványok, amelyek a nagyközönség igényeinek megfelelően az általános érdeklődés sokféle
témakörét fedik le, például általános hírek, üzleti, gazdasági hírek, személyes pénzügy, általános
érdekességek (ideértve cikkek, képek stb.)
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58.14.12

Nyomtatott üzleti, szakmai, tudományos folyóirat, időszaki kiadvány

58.14.19

Egyéb nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány

58.14.2

Online folyóirat, időszaki kiadvány

58.14.20

Online folyóirat, időszaki kiadvány
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Idetartozik
- interneten megjelenő folyóiratok és más időszaki kiadványok on-line szolgáltatása, ahol a fő tartalmat
kevesebbszer, mint négyszer egy héten, rögzített időközönként, általában hetente vagy havonta, frissítik; akár
előfizetéses, akár nem- napilapok egyes részeinek elküldése szabályos időközönként e-mailben, mint például
a főcímek
Nem tartozik ide:
- a digitális archívum, lásd 91.01.12

2

58.14.3

Hirdetési hely folyóiratban, időszaki kiadványban

58.14.31

Hirdetési hely nyomtatott folyóiratban, időszaki kiadványban

Nem tartozik ide:
- a hirdetési hely értékesítése nyomtatott könyvben, lásd 58.11.41
- a hirdetési hely értékesítése nyomtatott napilapban, lásd 58.13.31
58.14.32

Hirdetési hely elektronikus folyóiratban, időszaki kiadványban

Nem tartozik ide:
- a hirdetési hely értékesítése elektronikus könyvben, lásd 58.11.42
- a hirdetési hely értékesítése elektronikus napilapban, lásd 58.13.32
58.14.4

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásának engedélyezése

58.14.40

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásának engedélyezése
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58.19

Egyéb kiadói tevékenység

58.19.1

Egyéb nyomtatott anyag

58.19.11

Nyomtatott képeslap, üdvözlő és más hasonló kártya

58.19.12

Nyomtatott kép, minta, fénykép

58.19.13

Nyomtatott öntapadó papír (matrica), naptár

58.19.14

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

58.19.15

Nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók

Nem tartozik ide:
- a nyomtatott hirdetési újságok, lásd 58.13.10
58.19.19

Egyéb nyomtatott anyag

t
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a matricagyűjtő album
58.19.2

Egyéb online tartalom

58.19.21

Online tartalom felnőtteknek
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Idetartozik:
- a felnőtt téma, nyíltan szexuális tartalom interneten keresztüli kiadása vagy szolgáltatása, beleértve a
grafikus, élő, interaktív előadás vagy virtuális tevékenység formát, a fizetés módja előfizetés, tagsági díj vagy
nézésenkénti (pay-per-view) lehet
Nem tartozik ide:
- az on-line napilapokban, időszaki kiadványokban és könyvekben megjelenő felnőtt tartalom, lásd 58.11.30,
58.13.20, 58.14.20
- a digitális archívumban megjelenő felnőtt tartalom, lásd 91.01.12
58.19.29
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Egyéb m.n.s. online tartalom

1
0
-

Idetartozik:
- az egyéb olyan on-line tartalom, amely a fentebb említettekből kimaradt, üdvözlőkártyák, naptárak,
művészeti alkotások reprodukciója
- a statisztika és hasonló információ on-line megjelentetése
Nem tartozik ide:
- az alkalmazás feldolgozás (hosztolás) és alkalmazási program biztosítása, lásd 63.11
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58.19.3

Egyéb nyomtatott anyag kiadásának engedélyezése

58.19.30

Egyéb nyomtatott anyag kiadásának engedélyezése

Idetartozik:
- az eredeti műalkotások sokszorosítási, terjesztési, bejegyzési jogának engedélyezése, pl.
reprodukciókészítési, utánnyomási joga
- más jogvédett nyomtatott anyagokra/nyomtatványokra, mint a naptárakra, üdvözlőkártyákra, fotókra stb.
vonatkozó engedély
58.2

Szoftverkiadás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a nem egyedi csomagolt szoftver árusítása raktárból
- a korlátozott végfelhasználói engedélyek, mint a csomagolt szoftverek része
58.21

Számítógépes játék kiadása

58.21.1

Csomagolt számítógépes játékszoftver

58.21.10

Csomagolt számítógépes játékszoftver
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58.21.2

Letölthető számítógépes játékszoftver

58.21.20

Letölthető számítógépes játékszoftver

Idetartozik:
- a helyi eszközökre letölthető és tárolható számítógépes játékokat tartalmazó fájlok
58.21.3

Online játék

58.21.30

Online játék

Idetartozik:
- az interneten játszható játékok biztosítása előfizetéssel vagy lejátszásonként, pl.
- szerepjáték (RPGs)
- stratégiai játékok
- akciójátékok
- kártyajátékok
- gyerekjátékok
Nem tartozik ide:
- az on-line szerencsejáték, lásd 92.00.14
58.21.4

Számítógépes játék használati jogának engedélyezése

58.21.40

Számítógépes játék használati jogának engedélyezése
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Idetartozik:
- a számítógépes játékok és ilyen játékok programleírásainak, illetve segédanyagaiknak előállítására,
értékesítésére és bejegyzésére vonatkozó jog engedélyezése
Nem tartozik ide:
- a jogok megszerzése és a kiadói szolgáltatás, lásd 58
- a nem egyedi csomagolt szoftver árusítása raktárból, lásd 58.2
- a korlátozott végfelhasználói engedélyek, mint a csomagolt szoftverek része, lásd 58.2
58.29

Egyéb szoftverkiadás
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftver kiadása, beleértve a program fordítását vagy
rendszerhez illesztését speciális piaci igényhez saját számlás alapon
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szoftversokszorosítás, lásd 18.20.30
- a nem egyedi szoftver-kiskereskedelem, lásd 47.00.31
- a kiadáshoz nem köthető szoftver-előállítás, beleértve a program fordítását vagy rend-szerhez illesztését
speciális piaci igényekhez díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd 62.01
- az on-line szoftverszolgáltatás, felhasználói tárhely (hosting) és más alkalmazásszolgáltatás nyújtása
(ASP), lásd 63.11

6
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58.29.1

Csomagolt rendszerszoftver

58.29.11

Csomagolt operációs rendszer

Idetartozik:
- azon alsószintű program, amely kezeli a periféria interfészét, ütemezi a feladatokat, kiosztja a tárhelyeket és
egy alapállapotú interfészt nyújt a felhasználónak, ha nem fut az alkalmazási program,
Tartalmazza valamennyi kliens és hálózati operációs rendszert
58.29.12

Csomagolt hálózati szoftver

Idetartozik:
- az a központi számítógépen üzemelő szoftver, amely ellenőrzi, felügyeli, irányítja és kommunikál az
operációs rendszerekkel, a hálózatokkal, hálózati szolgáltatásokkal, adatbázisokkal, a tárhely és hálózati
alkalmazásokkal integrált és kooperatív módon a központi helytől a hálózaton át.
Beletartozik az összes hálózatirányító (network management) szoftver, szerverszoftver, biztonsági és titkosító
szoftver, testre-szabott szoftver, köztes szoftver stb.
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58.29.13

Csomagolt adatbáziskezelő szoftver

Idetartozik:
- azon szoftver csomagok kiadása, amelyek képesek tárolni, módosítani, illetve kinyerni az információt az
adatbázisból.
Az adatbázis-kezelő szoftvereknek számos különböző típusa létezik, kezdve a számítógépen futó kis
rendszerektől a nagyszámítógépen futó nagy rendszerekig.
58.29.14

Csomagolt fejlesztőeszköz, programnyelvszoftver

Idetartozik:
- az a szoftver, amely támogatja a számítógépes program fejlesztését és/vagy megírását.
- a szoftver támogatja a fejlesztőt a különböző szoftverrendszerek és megoldások tervezésében,
fejlesztésében és megvalósításában és a sokféle szoftverrendszer és megoldás gyakorlati alkalmazásában.
58.29.2

Csomagolt alkalmazási szoftver

58.29.21

Általános üzleti, otthoni felhasználásra készült csomagolt alkalmazási szoftver

Idetartozik:
- a termelékenység növelésére létrehozott általános üzleti célú, illetve otthoni szórakoztatásra, tájékoztatásra
vagy oktatásra megírt szoftver.
Lehetnek: irodai alkalmazások, mint például szövegszerkesztők, táblázatkezelők, egyszerű adatbázis-kezelők,
grafikai alkalmazások, projektmenedzser programok, számítógép-alapú képzési programok, tájékoztató vagy
szórakoztató programok stb.
58.29.29
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Egyéb csomagolt alkalmazási szoftver

á
v

Idetartozik:
- az ágazatfüggetlen alkalmazási szoftver, amely üzletviteli funkciók vagy folyamatok teljesítését és/vagy
kezelését végzi.
Lehetnek professzionális számviteli szoftverek, emberi erőforrás (HR)-kezelők, ügyfélkapcsolat-kezelő
szoftverek, földrajzi információ rendszer (GIS), weblap-tervezők stb.
- a vertikális piaci alkalmazási szoftver, amely az egyes ágazatok (ipar, kereskedelem, egészségügy,
vendéglátás, mérnöki szolgáltatás stb.) sajátos üzleti funkcióinak széles körű ellátására alkalmas
- a felhasználói program (kisszámítógép program), amely egyedi, speciális feladatot hajt vére, mint
fájltömörítés, víruskeresés, forrás vagy fájlbetekintés és hangfelismerés. (Elsősorban méretükben, árukban és
összetettségükben különböznek a többi felhasználói szoftverektől.)
- az egyéb, m. n. s. alkalmazói szoftver
58.29.3

Letölthető szoftver
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Idetartozik:
- az olyan elektronikus fájlokat tartalmazó szoftver, amely a későbbi futtatáshoz/telepítéshez a helyi
eszközökre letölthető és tárolható
58.29.31

2

Letölthető rendszerszoftver

Idetartozik:
- az olyan elektronikus fájlokat tartalmazó rendszerszoftver, amely a későbbi futtatáshoz/telepítéshez a helyi
eszközökre letölthető és tárolható
58.29.32

Letölthető alkalmazási szoftver

Idetartozik:
- az olyan elektronikus fájlokat tartalmazó alkalmazási szoftver, amely a későbbi futtatáshoz/telepítéshez a
helyi eszközökre letölthető és tárolható
58.29.4

Online szoftver

58.29.40

Online szoftver

Idetartozik:
- az on-line futtatott (alkalmazott) program
Nem tartozik ide:
- az on-line játékok, lásd 58.21.30
- a szoftverletöltés, lásd 58.29.3
- az on-line szerencsejáték, lásd 92.00.14
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58.29.5

Számítógépes szoftver felhasználásának engedélyezése

58.29.50

Számítógépes szoftver felhasználásának engedélyezése

Idetartozik:
- a rendszerszoftverek és alkalmazási szoftverek, illetve ezen szoftverek programleírásainak, illetve
segédanyagaiknak sokszorosítására, terjesztésére és bejegyzésére vonatkozó jog engedélyezése,ez
vonatkozik az engedélyek különböző szintjére:
- a szoftver sokszorosítására és terjesztésére vonatkozó jogok
- a szoftver elemeinek felhasználási joga, más szoftver előállításához
Nem tartozik ide:
- a korlátozott végfelhasználói engedélyek, mint a csomagolt szoftverek része, lásd 58.29.1-58.29.4

59

Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvételkiadás

59.1

Film, video, televízióműsorgyártás

59.11

Film, video, televízióműsorgyártás

59.11.1

Film, videogyártás, televízióműsorkészítés

59.11.11

Filmgyártás
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Idetartozik:
- a mozifilm gyártása, beleértve az eredetileg filmszínházi bemutatásra készített rajzfilmeket is
- a minden típusú (filmsorozatok, tévéfilm, beleértve a rajzfilmet is), elsősorban tv-s bemutatásra készített film
gyártása
Nem tartozik ide:
- az állókép és diafilm gyártása, lásd 74.20
59.11.12

Promóciós, reklámfilm, videó gyártása

59.11.13

Egyéb televízióműsorkészítés
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Idetartozik:
- az egyéb élő vagy előre felvett televízió műsorok gyártása, mint például talk-showk, szórakoztató műsorok,
sportműsorok stb.
Nem tartozik ide:
- a televízióműsor-összeállítás és -műsorszolgáltatás, lásd 60.20
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59.11.2

Film, videogyártás, televízióműsorkészítés termékei

59.11.21

Film, video, televíziós műsor eredeti példánya

2

Idetartozik:
- a szerzői joggal védett film, filmfelvétel és televízió program, amely közvetlen eladási szerződés nélkül
készült (azaz minden ezzel járó tulajdonjoggal rendelkezik).
Ezt az eladásra szánt eredeti terméket közvetlenül vagy közvetve szerzői jog védi.
59.11.22

Játékfilm

59.11.23

Film, videó lemezen, kazettán, más fizikai hordozón

Idetartozik:
- a képfelvételeket tartalmazó fizikai hordozó (CD-k, kazetták, lemezek stb., kivéve a mozifilmet)
Nem tartozik ide:
- a mások által gyártott DVD-k kiskereskedelme, lásd 47.00.64
- az értékesítési célból (minden tulajdonjoggal) gyártott eredeti felvételek, lásd 59.11.21
- a hanglemezek és hangkazetták, lásd 59.20.3
59.11.24

Letölthető film, videó

Idetartozik:
- a filmeket és más videofelvételeket tartalmazó elektronikus fájlok, amelyek letölthetők és tárolhatók a helyi
eszközön
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59.11.25

Az interneten nézhető filmfelvétel

Idetartozik:
- az interneten nézhető filmfelvétel
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a letölthető film, video, lásd 59.11.24
59.11.3

Hirdetési hely, idő értékesítése filmben, video és televízióműsorban

59.11.30

Hirdetési hely, idő értékesítése filmben, video és televízióműsorban

59.12

Film, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

59.12.1

Film, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

59.12.11

Audiovizuális szerkesztés

Idetartozik:
- az audiovizuális munka során (film, videó, digitális média, stb.) a képi és hanghatások szerkesztése és
rendezése, a jelenetek elemzésével, kiértékelésével és kiválogatásával, hogy a történet folyamatos, drámai
vagy szórakoztató legyen, olyan eszközöket és technikákat használva, mint a diavetítő, projektor és a digitális
videoszerkesztő
Az eljárásban benne van a film- és videokönyvtárakból kiválasztott jelenetek, képkockák filmbe vagy videóba
szerkesztése is.
59.12.12
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Masterfilm átalakítása, másolása
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Idetartozik:
- az audiovizuális master (film, videó, digitális média stb.) átalakítása egyik formátumból a másikba, azzal a
céllal, hogy a kiválasztott formátumban a produkció bemutatásra kerülhessen vagy alkalmas legyen a
jellemzőinek megóvására/megmentésére (azaz biztonsági vagy egyszerű másolat készítése, mert az eredeti
állaga romlik). Példa erre a filmről szalagra, szalagról filmre, digitális médiáról filmre, digitális médiáról
szalagra, diapozitívról videóra, fényképről videóra stb. átalakítás
- audiovizuális munkák másolása és sokszorosítása, kivétel a filmé, azaz audiovizuális munkákból (videó,
digitális média stb.) nagy- és kisszámú sokszorosítás készítése a felhasználás függvényében.
Számos formátumban készülhet a sokszorosítás, beleértve a VHS-t, DVD-t, videoszalagot stb.
59.12.13
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Színkorrekció, digitális helyreállítás

Idetartozik:
- az audiovizuális termék (pl. film, videó vagy digitális média) színkorrekciója, azaz színek hozzáadása,
változtatása vagy eltávolítása digitális technika felhasználásával
- az audiovizuális termék digitális helyreállítása, azaz sercegések/karcolások eltávolítása audiovizuális
munkákból (film, videó, vagy digitális média, stb.) digitális technikák alkalmazásával, hogy a film alkalmas
legyen átmásolásra

1
0

59.12.14

2

Vizuális effektus készítése

Idetartozik:
- a vizuális effektusok beépítése audiovizuális termékbe (film, videó, vagy digitális média stb.) fotografikus
vagy digitális technológia segítségével, azután, hogy megtörténtek az elsődleges felvételek, mint például a
kicsinyítés, optikai- és digitális effektusok, matt festés, összekopírozás, kifakítás és feliratozás
59.12.15

Animáció készítése

Idetartozik:
- a különböző technikák (beleértve a számítógépes animációt vagy fázisrajzolást) felhasználásával képek,
vázlatrajzok és hasonló eredeti alkotások készítése
- az agyag-, gyurmaanimáció (claymation)
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59.12.16

Képaláírás és filmfelirat készítése

Idetartozik:
- a feliratozás karaktergenerátor vagy más feliratgeneráló rendszerek felhasználásával, azaz szöveg
hozzáadása egy audiovizuális munkához (film, videó vagy digitális média stb.), beleértve:
- nyílt feliratozás: amikor a képen mindig látható a szöveg
- zárt feliratozás: olyan szöveg készül, amely a felhasználó számára lehetőséget kínál megjelenítésre a képen
- az audiovizuális termék (film, videó vagy digitális média stb.) főcímének elkészítése: a betű és grafikai
elemek hozzáadásával, hogy az a szövegen keresztül azonosítsa és kiemelje a terméket, beleértve a
kezdőcímet, a filmben szereplők és a stáb listáját
- az audiovizuális termék nyelvi feliratozása: az eredeti audiovizuális termék (film, videó vagy digitális média,
stb.) feliratozása a bemutató ország nyelvén
59.12.17

Hangmérnöki szolgáltatás

Idetartozik:
- az audiovizuális termék (film, videó, digitális média, stb.) hangelemeinek (beszéd, zene, hang és csend)
megalkotása és rögzítése, hozzáillesztése a képi megjelenítéshez
- az eredeti zene és hang komponálása, rögzítése, keverése
- az audiovizuális termék képsoraihoz időzített zene készítése
- a jogvédett zene- és hanganyagok keverése, felvétele
- a jogvédett zene- és hanganyagok beillesztése a hanganyagba és képanyagba
- a hangmérnöki szolgáltatás jogvédelme vagy ügynöki értékesítése
59.12.19

t
a

z
o
lt

Egyéb film, videós, televíziós műsor utómunkálatai

Idetartozik:
- az audiovizuális termék (film, videó, digitális média stb.) egyéb utómunkálatai, beleértve a formátum
átalakításokat, tömörítéseket stb.
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59.13

Film, video és televízióprogram terjesztése

59.13.1

Film, video, televíziós műsor felhasználásának engedélyezése és terjesztése

59.13.11

Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése
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Idetartozik:
- a jog engedélyezése a másoláshoz, terjesztéshez vagy felhasználáshoz szórakoztató műsorokban, mint
például az eredeti filmek, televízióműsorok, műsoros kazetták, videók sugárzása és bemutatása
Nem tartozik ide:
- a videokazetta és lemez kölcsönzése, lásd 77.22.10
59.13.12
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Film, video és televízióműsor terjesztése

2

Idetartozik:
- a közvetlenül vagy közvetve jogvédelemben részesülő vagy a licence tulajdonos által ellenőrzött
audiovizuális termék bemutatásának, sugárzásának és kölcsönzésének engedélyezése, beleértve az élő
megjelenéseket vagy animációs filmeket, videókat, digitális médiát stb. általában, ami színházi, televíziós,
házivideó piaci stb. bemutatásra készültek
- a film-, video- és televízióműsor terjesztés mozik, televíziócsatornák, televízióállomások és bemutatók
részére
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a filmek másolása, hang- és videoszalagok, CD-k és DVD-k sokszorosítása eredeti (master) példányokról,
lásd 18.20
- a felvételes videokazetták és DVD-k nagykereskedelme, lásd 46.43.13
- a felvételes videokazetták és DVD-k kiskereskedelme, lásd 47.00.64
59.14

Filmvetítés

59.14.1

Filmvetítés

59.14.10

Filmvetítés

Idetartozik:
- a filmvetítés filmszínházban, kertmoziban, filmklubban, magán- és egyéb vetítőhelyen
59.2

Hangfelvétel készítése, kiadása
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59.20

Hangfelvétel készítése, kiadása

59.20.1

Hangfelvétel élő rögzítése; hangfelvétel eredeti példánya

59.20.11

Hangfelvétel készítése

Idetartozik:
- a hang, szó és zene maradandó fizikai formátumba rögzítése a hangrögzítő stúdió speciális technikai
eszközeinek felhasználásával
Nem tartozik ide:
- az élő felvétel készítése stúdión kívül, mint például koncertteremben, stadionban, külső színpadon vagy
konferenciaközpontban, lásd 59.20.12
- a hangstúdió vagy hangrögzítő felszerelés biztosítása, ahol a bérbevevő szakemberei kezelik a
készülékeket, berendezéseket, lásd 77.39.19
- az élő rádióadás rögzítése hangstúdióban, lásd 59.20.12
59.20.12

Élőhangfelvételkészítés

Idetartozik:
- a minden olyan hangfelvétel, amely élőben, nyilvános esemény helyszínén készül, mint például
konferencián, szemináriumon, értekezleten, vagy koncerten stb.
- az élő rádióadás rögzítése hangstúdióban
Nem tartozik ide:
- az egyéb stúdióbeli hangrögzítés, lásd 59.20.11
59.20.13
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Hangfelvétel eredeti példánya
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Idetartozik:
- a hang, szó és zene eredeti felvételének rögzítése digitális vagy analóg formátumban
Nem tartozik ide:
- az eredeti rádióműsor, lásd 59.20.22

1
0
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59.20.2

Rádióműsorkészítés; rádióműsor eredeti példánya

59.20.21

Rádióműsorkészítés

59.20.22

Rádióműsor eredeti példánya

8
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Idetartozik:
- a szerzői joggal védett rádió műsor, amely közvetlen eladási szerződés nélkül készült (azaz minden ezzel
járó tulajdonjoggal rendelkezik).
Ezt az eladásra szánt eredeti terméket közvetlenül vagy közvetve szerzői jog védi.
59.20.3
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Zeneműkiadás

Nem tartozik ide:
- a más által nyomtatásban kiadott zenemű kiskereskedelme, lásd 47.00.58
- a zenemű kiadási vagy másolási jogának engedélyezése, lásd 59.20.40
59.20.31

Nyomtatott zenemű

Idetartozik:
- a zeneművek kiadása nyomtatott formában, beleértve a saját és azon alkotások nyomtatását, amelyeknek
szerzői jogát megszerezték.
Kottaként (laponkénti vagy könyv formájában) nyomtatott művek terjesztése a nagykereskedőkön és a
kiskereskedőkön keresztül, hogy végül eljusson a vásárlókhoz.
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a CD-k, DVD-k és videokazetták kölcsönzése, lásd 77.22.10
59.20.32

Zeneművek elektronikus formában

Idetartozik:
- a zeneművek elektronikus formában
59.20.33

Zenei felvétel hanglemezen, szalagon, egyéb hordozón
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59.20.34

Egyéb hanglemez, szalag

Nem tartozik ide:
- a hangoskönyv és szalag, lásd 58.11.20
59.20.35

Letölthető zeneművek

Idetartozik:
- a zenei felvételt tartalmazó elektronikus fájl, amely helyi gépre letölthető és tárolható
59.20.36

Az interneten hallgatható hangfelvétel

Idetartozik:
- az interneten hallgatható hangfelvétel
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a letölthető zeneművek, lásd 59.20.35
59.20.4

Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése

59.20.40

Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése

t
a

Idetartozik:
- az eredeti zenei alkotások sokszorosítási, terjesztési és átalakítási jogának engedélyezése, pl. hangfelvétel,
felvételes szalag, reprint
Nem tartozik ide:
- a zenei CD-k, DVD-k, és szalagok kölcsönzése, lásd 77.22.10

60

Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a rádió és televízió adások eljuttatása a fogyasztóhoz a műsorkészítés nélkül, lásd 61.10.5, 61.20.5,
61.30.2
60.1

Rádióműsorszolgáltatás

60.10

Rádióműsorszolgáltatás
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az audiojelek szórása rádióműsor-szóró stúdiók és hangműsorok elosztását végző berendezések
igénybevételével, hogy a rádióműsor eljusson a nagyközönséghez, a műsorterjesztőkhöz vagy az
előfizetőkhöz
- a rádióhálózat tevékenysége, azaz a rádión hallható programok gyűjtése, sugárzása a hálózati pontokra és
műsorterjesztőkhöz vagy előfizetőkhöz, a légkörbe sugározva, kábelen vagy műholdon közvetítve
- az internet (internetes rádióállomás) közvetítésével végzett műsorszórás
- az olyan adatszórás, amelyet a rádióműsor-szórásba integráltak
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60.10.1

Rádióműsorszolgáltatás, rádióműsorösszállítás eredeti példánya

60.10.11

Rádióműsorösszeállítás készítése, közvetítése

Idetartozik:
- a műsor kiválasztása, időrendbe sorolása és közvetítése
- a műsorkészítés- a és műsorközvetítés együttesen
Nem tartozik ide:
- a rádióműsor készítése, lásd 59.20.21
60.10.12

Eredeti rádióműsor

Idetartozik:
- a szerzői jogvédelemben részesülő eredeti rádióműsor-tartalom, amely műsor közvetítésre készült
60.10.2

Rádióműsorösszeállítás

60.10.20

Rádióműsorösszeállítás

Idetartozik:
- a rádióműsorok és adások együttese, ami egy állomás napi műsor összeállítása
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60.10.3

Rádiós reklámidő

60.10.30

Rádiós reklámidő

60.2

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása; eredeti tvműsor

60.20

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása; eredeti tvműsor

60.20.1

Televízióműsor összeállítása, közvetítése

Nem tartozik ide:
- az egyes műsorelemek adáshoz nem kapcsolódó elkészítése, lásd 59.11.1
- a televízióműsorok elosztása, műsorkészítés nélkül, lásd 61 ágazat
60.20.11

Rögzített műsorrendű (lineáris) televízióműsor összeállítása, közvetítése előfizetés nélkül

Idetartozik:
- a műsor kiválasztása, időrendbe sorolása (a szerkesztő felelősségével), amit analóg műsorszolgáltató
közvetít az elektronikus hírközlőhálózaton keresztül
- összetett műsorkészítés, műsorok kiválasztása, időrendbe sorolása (a szerkesztő felelősségével), amit
analóg műsorszolgáltató közvetít az elektronikus hírközlőhálózaton keresztül
- egy csatorna heti televízió műsor összeállítása és sugárzása terjesztés céljából
Nem tartozik ide:
- a televízióműsorok elosztása, műsorkészítés nélkül, lásd 61 ágazat
60.20.12

t
a

z
o
lt

Online lekérhető videószolgáltatás
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Idetartozik:
- a választható műsor kiválasztása, időrendbe sorolása (a szerkesztő felelősségével), amit a műsorszolgáltató
közvetít on-line (nyílt internet) hálózaton keresztül
60.20.13
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Egyéb lekérhető videószolgáltatás

Idetartozik:
- a választható műsor kiválasztása, időrendbe sorolása (a szerkesztő felelősségével), amit a műsorszolgáltató
nem on-line (nyílt internet) hálózaton keresztül közvetít

8
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60.20.2

Eredeti televízióműsor

60.20.20

Eredeti televízióműsor

1
0

Idetartozik:
- a szerzői jogvédelemben részesülő közvetítésre készült eredeti televízióműsor tartalom

2

60.20.3

Televíziós reklámidő

60.20.30

Televíziós reklámidő

61

Távközlés

61.1

Vezetékes távközlés

61.10

Vezetékes távközlés

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd 61.90.10
61.10.1

Adat és üzenetátviteli szolgáltatás
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61.10.11

Helyhez kötött telefonszolgáltatás (hozzáférés és használat biztosítása)

Idetartozik:
- a nyilvános kapcsolt telefonhálózat (PSTN) hozzáférése és használata hang, adat- és videojelek átvitele és
kapcsolása helyhez kötött ügyfél helyétől vagy érmével és kártyával működő nyilvános és félig nyilvános
állomásról
- a bejövő és kimenő telefonhívások nemzeti és nemzetközi irányok felé és felől
- a hozzáféréssel együtt igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások
Nem tartozik ide:
- a kiegészítő szolgáltatások nyújtása különdíjért helyhez kötött telefon esetén, lásd 61.10.12
- a helyhez kötött magánhálózati telefonszolgáltatás nyújtása, lásd 61.10.13
- a helyi hurok átengedése más távközlési szolgáltató számára, lásd 61.10.20
- a végberendezések bérbeadása kezelő nélkül, lásd 77.39.14
61.10.12

Helyhez kötött telefonszolgáltatás (kiegészítő hívásszolgáltatás biztosítása)

Idetartozik:
- a helyhez kötött fogyasztó számára a hozzáférés díjától elkülönített díjazás ellenében végzett híváskezelés.
Ezt a szolgáltatást a távközlési hálózatokhoz csatlakozó speciális szoftver- és adatbázis-alkalmazások
segítségével teszik lehetővé
Ide tartoznak az alábbiak:
- hívásvárakoztatás
- hívásátirányítás
- hívóazonosítás
- konferenciabeszélgetés
- kijelzési szolgáltatások
- hívás-viszafordítás
- hívásszűrés
- hívásblokkolás
- automatikus visszahívás
- válaszüzenet hagyása
- hangposta és hangmenük

t
a

z
o
lt

61.10.13

1
0
-

Magánhálózat vezetékes távközlő hálózaton
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Idetartozik:
- az adott pontok között az ügyfél kizárólagos használatára nyújtott vezetékes távközlő összeköttetés
(kiskereskedelmi bérelt vonal)
Nem tartozik ide:
- a távközlési közvetítőnek a vezetékes távközlési szolgáltató számára nyújtott magáncélú összeköttetés
(nagykereskedelmi bérelt vonal), lásd 61.10.20

1
0

6

61.10.2

Vezetékes távközlési közvetítő szolgáltatás

61.10.20

Vezetékes távközlési közvetítő szolgáltatás

2

Idetartozik:
- összeköttetés biztosítása egy vezetékes távközlési közvetítő és egy távközlési szolgáltató között hívások
kezdeményezésére, fogadására, vagy továbbítására
- díjelszámolás a belföldi vagy nemzetközi hívások összekapcsolásáért, fenntartásáért vagy fogadásáért
- a távolsági hívást biztosító közvetítők díjelszámolása fizető (pénzbedobós vagy kártyás telefon) készülékről
vagy helyi távközlési közvetítő hálózatából kezdeményezett hívásokért
- a közösen használt eszközök díjelszámolása, mint például az oszlophasználat
- díjelszámolás a hálózat kizárólagos használatának biztosításáért
Nem tartozik ide:
- az egyik internetszolgáltató által a másik számára közvetített (lebonyolított) vezetékes internetforgalom, lásd
61.10.41
61.10.3

Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton
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61.10.30

Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton

Idetartozik:
- a használattal arányos díj ellenében nyújtott hozzáférés és szolgáltatás vezetéken keresztül, amelyet
kimondottan a hatékony adatátvitel lebonyolítására terveztek
Nem tartozik ide:
- az ügyfél kizárólagos használatára adott pontok között nyújtott vezetékes távközlő összeköttetés, lásd
61.10.13
61.10.4

Internetszolgáltatás vezetékes hálózaton

61.10.41

Gerinchálózati internetszolgáltatás

Idetartozik:
- az internetforgalom összekapcsolása az egyik internetszolgáltatónak egy másik internetszolgáltató számára
(ismertebb nevén egyenrangú társi peering és tranzitdíj)
61.10.42

Keskenysávú internethozzáférés vezetékes hálózaton

Idetartozik:
- az internethez 256 kbit/s-nál nem nagyobb sebességű vezetékes közvetlen összeköttetés biztosítása. Az
internetszolgáltató (ISZ) kínálhat ingyenes szolgáltatásokat is az internetelérésen túl, mint például e-mail
lehetőséget, tárhelyet az ügyfelek weboldalainak, egyszerűbb weboldalak elkészítéséhez eszközöket,
csevegést (chat) és technikai támogatást.
Idetartozik még:
Ez a szolgáltatás magában foglalhatja a távoli számítógépek elérését hálózaton keresztül vagy az
internetelérés más típusait és a szolgáltatási csomagok bővítését, mint például a nemzetközi barangolást
(roaming) és extra e-mail fiókokat, amelyeket többnyire további díjakért kínálnak az ügyfeleknek
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61.10.43
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Szélessávú internethozzáférés vezetékes hálózaton
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Idetartozik:
- a közvetlen vezetékes kapcsolat biztosítása az internethez, amely meghaladja a 256 kbit/s-os sebességet
Az internetszolgáltató kínálhat ingyenes szolgáltatásokat is az internetelérésen túl, mint például e-mail
lehetőséget, az ügyfelek weboldalainak tárhelyet, egyszerűbb weboldalak elkészítéséhez eszközöket,
csevegést (chat) és technikai támogatást.
Idetartozik még:
Ez a szolgáltatás magában foglalhatja a távoli számítógépek elérését hálózaton keresztül vagy az
internetelérés más típusait és a szolgáltatási csomagok bővítését, mint például a nemzetközi barangolás
(roaming) és extra e-mail fiókok, amelyeket többnyire további díjakért kínálnak az ügyfeleknek.
61.10.49

6

8
0

1
0

Egyéb, vezetékes interneten nyújtott távközlési szolgáltatás

2

Idetartozik:
- az interneten keresztül nyújtott olyan vezetékes távközlési szolgáltatás, amely nem internetelérés, pl. az
interneten keresztüli fax-, telefon-, audio- és videokonferencia-szolgáltatás
61.10.5

Vezetékes műsorelosztás

61.10.51

Vezetékes műsorelosztás, alapcsomag

Idetartozik:
- az előfizetői hozzáférés a vezetékes infrastruktúrán általában havidíj ellenében nyújtott alap
műsorcsomaghoz
Ezt a csomagot a kábeltelevízió üzemeltetők maguk állapítják meg, és az előfizetőknek rendelkezésre
bocsátott minimális csatornát tartalmazza, s amelyet meg kell venni ahhoz, hogy bármelyik nagyobb kínálatú
csomagot elérhessék. Tartalmazza a hálózatra kapcsolódás vagy visszakapcsolódás egyszeri díját is.
61.10.52

Vezetékes műsor elosztása, választható csomag

Idetartozik:
- a vezetékes infrastruktúrán az alapcsomagban foglaltakon túlmenő előfizetői műsorcsomag szolgáltatás
nyújtása a havi alapdíjon túlmenő külön díj ellenében
Ez a műsorösszeállítás akár a kábel-tv üzemeltetője által, akár az előfizető által meghatározott csomagként
(bundle) is létrejöhet.
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61.10.53

Vezetékes műsorelosztás igénybevételenként fizetendő

Idetartozik:
- az előfizetőknek vezetékes infrastruktúrán nyújtott lehetőség, hogy az alapdíjon, vagy a választott műsorcsomagok havi díján túlmenő külön díj ellenében egy meghatározott műsort (mozifilmet vagy eseményt) a
lakásukban nézzenek
61.2

Vezeték nélküli távközlés

61.20

Vezeték nélküli távközlés

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd 61.90.10
61.20.1

Mobil távközlés és magánhálózat vezeték nélküli távközlő hálózaton

61.20.11

Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli távközlő hálózaton

Idetartozik:
- az ügyfél kizárólagos használatra megadott pontok között létrehozott vezeték nélküli távközlési
összeköttetés (kiskereskedelmi bérelt vonal)
Nem tartozik ide: - a távközlési közvetítőnek a vezeték nélküli távközlési szolgáltató számára nyújtott
magáncélú összeköttetés (nagykereskedelmi bérelt vonal), lásd 61.20.20
61.20.12
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Mobil hangszolgáltatások

Idetartozik:- kapcsolt vagy nem kapcsolt hálózat biztosítása telefonhívások lebonyolítására mobil telefon,
műholdas telefon, okos telefon és hasonló eszköz részére
Nem tartozik ide:
- az ügyfél kizárólagos használatra megadott pontok között létrehozott vezeték nélküli távközlési
összeköttetés, lásd 61.20.11
- összeköttetés biztosítása egy vezeték nélküli távközlési közvetítő és egy távközlési szolgáltató között
hívások kezdeményezésére, fogadására, vagy továbbítására, lásd 61.20.20
- a használattal arányos díj ellenében adatátvitel céljára létesített vezeték nélküli összeköttetés, lásd 61.20.30
- a távközlési szolgáltatások biztosítása vezeték Interneten keresztül hordozható készülékek vagy hasonló
eszközök számára, lásd 61.20.4
61.20.13
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Mobil szöveges üzenetszolgáltatások

Idetartozik:
- SMS (rövidüzenet-szolgáltatás) szolgáltatás, szöveges üzeneteket küldésére és fogadására mobil telefonok,
okos telefonok és hasonló eszközök részére
Nem tartozik ide:
- MMS (multimédiás üzenet szolgáltatás) szolgáltatások, lásd 61.20.14
61.20.14
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Mobil adatszolgáltatás (kivéve a szöveges üzenetszolgáltatást)

Idetartozik:
- mobil adatátviteli hálózatok, adatok (kivéve a hang- vagy szöveg) küldésére és fogadására mobil telefonok,
okos telefonok, tablettek és hasonló eszközök részére
Idetartozik még:
- MMS (multimédiás üzenet szolgáltatás) szolgáltatások
Nem tartozik ide:
- mobil távközlési szolgáltatások nyújtása, lásd 61.20.12
- SMS (rövidüzenet-szolgáltatás) szolgáltatások, lásd 61.20.13
61.20.2

Vezeték nélküli távközlési közvetítő szolgáltatás
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61.20.20

Vezeték nélküli távközlési közvetítő szolgáltatás

Idetartozik:
- összeköttetés biztosítása egy vezeték nélküli távközlési közvetítő és egy távközlési szolgáltató között
hívások kezdeményezésére, fogadására, vagy továbbítására
- díjelszámolás a belföldi vagy nemzetközi hívások összekapcsolásáért, fenntartásáért vagy fogadásáért
- a távolsági hívást biztosító közvetítők díjelszámolása fizető (pénzbedobós v. kártyás telefon) készülékről
vagy helyi távközlési közvetítő hálózatából kezdeményezett hívásokért
- a közösen használt eszközök díjelszámolása, mint például az oszlophasználat
- díjelszámolás a hálózat kizárólagos használatának biztosításáért
Nem tartozik ide:
- az egyik internetszolgáltató által a másik számára közvetített (lebonyolított) vezeték nélküli internetforgalom,
lásd 61.10.4
61.20.3

Adatátvitel vezeték nélküli távközlő hálózaton

61.20.30

Adatátvitel vezeték nélküli távközlő hálózaton

Idetartozik:
- a használattal arányos díj ellenében vezeték nélküli összeköttetéssel nyújtott hozzáférés és szolgáltatás,
amelyeket kimondottan a hatékony adatátvitel lebonyolítására terveztek
Nem tartozik ide:
- az adott pontok között az ügyfél kizárólagos használatára nyújtott vezeték nélküli távközlő-összeköttetés(ek)
lásd 61.20.11
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61.20.4

Vezeték nélküli internetelérés

61.20.41

Keskenysávú internetelérés vezeték nélküli hálózaton
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Idetartozik:
- az interneteléréséhez, 256 kbit/s-nál nem nagyobb sebességű, vezeték nélküli, közvetlen összeköttetés
biztosítása
Az internetszolgáltató (ISP) az internetelérésen túl, kínálhat olyan ingyenes szolgáltatásokat is, mint például
levelezési (e-mail) lehetőséget, tárhelyet az ügyfelek weboldalainak, eszközöket egyszerűbb weboldalak
készítéséhez, csevegést (chat) és műszaki/technikai támogatást.
Idetartozik még:
Ez a szolgáltatás magában foglalhatja a távoli számítógépek elérését hálózaton keresztül vagy az intenet
elérés más típusait és a szolgáltatási csomagok bővítését, mint például a nemzetközi barangolást (roaming)
és extra posta (e-mail) fiókokat, amelyeket többnyire további díjért kínálnak az ügyfeleknek.
61.20.42
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Szélessávú internetelérés vezeték nélküli hálózaton

2

Idetartozik:
- az interneteléréséhez 256 kbit/s-nál nagyobb sebességű, vezeték nélküli, közvetlen összeköttetés
biztosítása
Az internetszolgáltató (ISZ) az internetelérésen túl kínálhat olyan ingyenes szolgáltatásokat is, mint például
levelezési (e-mail) lehetőséget, tárhelyet az ügyfelek weboldalainak, eszközöket egyszerűbb weboldalak
készítéséhez, csevegést (chat) és műszaki/technikai támogatást.
Idetartozik még:
Ez a szolgáltatás magában foglalhatja a távoli számítógépek elérését hálózaton keresztül vagy az intenet
elérés más típusait és a szolgáltatási csomagok bővítését, mint például a nemzetközi barangolást (roaming)
és extra posta (e-mail) fiókokat, amelyeket többnyire további díjért kínálnak az ügyfeleknek.
61.20.49

Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás

Idetartozik:
- a vezeték nélküli távközlési szolgáltatás interneten keresztül, ami nem azonos az internet eléréssel
Idetartozik az olyan interneten keresztül elérhető szolgáltatás, mint a fax, telefonálás, audio- és
videokonferencia.
61.20.5

Vezeték nélküli műsorelosztás

61.20.50

Vezeték nélküli műsorelosztás

61.3

Műholdas távközlés
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61.30

Műholdas távközlés

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd 61.90.10
61.30.1

Műholdas távközlés (kivéve: műholdas műsorelosztás)

Nem tartozik ide:
- a műsorelosztás műholdon keresztül, lásd 61.30.20
61.30.10

Műholdas távközlés (kivéve: műholdas műsorelosztás)

Idetartozik:
- a beszéd-, adat-, szöveg-, hang- és videoátvitel működtetése, biztosítása, fenntartása műholdas távközlőinfrastruktúra alkalmazásával
Idetartozik még:
- a műholdas infrastruktúra üzemeltetője által nyújtott internetelérés
Nem tartozik ide:
- a műsorelosztás műholdon keresztül, lásd 61.30.20
61.30.2

Műholdas műsorelosztás

61.30.20

Műholdas műsorelosztás
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Idetartozik:
- az előfizetői hozzáférés a műhold segítségével általában havidíj ellenében nyújtott alapműsor csomagokhoz
Ezt a csomagot az egyes műhold-üzemeltetők maguk állapítják meg, és az előfizetőknek rendelkezésre
bocsátott minimális számú csatornát tartalmazza, s amelyet meg kell venni ahhoz, hogy bármelyik nagyobb
kínálattal rendelkező csomagot elérhessék. Tartalmazza a hálózatra kapcsolódás vagy a visszakapcsolódás
egyszeri díjai is.
- a műhold segítségével az alapcsomagban foglaltakon túlmenő előfizetői műsorterjesztési szolgáltatás
nyújtása a havi alapdíjat meghaladó külön díj ellenében Ezt a műsor-összeállítást akár a kábel-tv, a műhold,
vagy az MDS (sokpontos elosztó rendszer, Multipoint Distribution System) üzemeltetője által, akár az előfizető
által meghatározott módon egybecsomagolva, vagy a'la carte választással nyújthatják.
- a műhold segítségével előfizetőknek nyújtott lehetőség, hogy az alapdíjon, vagy a választott műsorcsomagok havi díján túl külön díj ellenében adott műsort (mozifilmet vagy eseményt) a lakásukban nézzenek
61.9

Egyéb távközlés

61.90

Egyéb távközlés

61.90.1

Egyéb távközlés

61.90.10

Egyéb távközlés

2

8
0

6

1
0

1
0
-

á
v

Idetartozik:
- az olyan specializált távközlési alkalmazások nyújtása, mint a műholdas (nyomon)követés, mért adat
továbbítása távközlési eljárással (telemetria), valamint radarállomás üzemeltetése
- az egy vagy több földi hírközlőrendszerrel üzemszerűen összeköttetésben álló, a műholdas rendszerek felé,
illetve felől távközlés adására és vételére képes műholdas végállomásnak és a hozzátartozó kapcsolatnak a
fenntartása
- az internetelérés nyújtása az ügyfél és az ISP között olyan hálózatokon át, amelyek nem az ISP tulajdonai
vagy nem ő rendelkezik velük, mint pl. a betárcsázós internetelérés esetében stb.
- a nyilvános telefon- és Internet-hozzáférés biztosítása
- a meglévő távközlő-összeköttetéseken távközlési szolgáltatások nyújtása: pl. VOIP (Voice Over Internet
Protocol)
- a hálózati kapacitás rendelkezésre bocsátása kiegészítő szolgáltatások (nyújtása) nélkül
- a többek között olyan távközlési szolgáltatások nyújtása, mint a távirat-szolgáltatás, a telexszolgálat, az
audió-konferenciahíd szolgáltatások
- a távközlési szolgáltatások viszonteladása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a távközlési infrastruktúrát üzemeltetők által biztosított internet-hozzáférés, lásd 61.10, 61.20, 61.30

62

Információtechnológiai szolgáltatás

62.0

Információtechnológiai szolgáltatás
258

INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ

62.01

Számítógépes programozás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kész programcsomag-kiadás, lásd 58.29
- a speciális igényekre készült nem egyedi szoftver fordítása vagy adaptálása saját számlára, lásd 58.29
- az olyan számítógépes rendszer tervezése, amely integrálja a hardvert, szoftvert és a kommunikációs
technológiát, akkor is, ha a szoftver annak része, lásd 62.02
62.01.1

ITtervezés, fejlesztés

62.01.11

ITalkalmazás tervezése, fejlesztése

Idetartozik:
- az alkalmazási szoftver (szoftveralkalmazás) megalkotásához és kivitelezéséhez szükséges
struktúratervezés és/vagy programírás, beleértve a frissítéseket és javításokat, mint például:
- weblap megalkotásához és kivitelezéséhez szükséges struktúra- és tartalomtervezés és/vagy programírás
- adatbázis (data warehouse) megalkotásához és kivitelezéséhez szükséges struktúra- és tartalomtervezés
és/vagy programírás
- egyedi szoftveralkalmazások megtervezéséhez és fejlesztéséhez szükséges programírása (programozása)
és struktúrájának tervezése, kivéve honlapok, adatbázisok vagy csomagolt szoftverek integrálásának
programozása
- az ügyfél informatikai rendszerkörnyezetében működő, egy már létező (korábban kifejlesztett) alkalmazás
testre szabása, integrálása, illesztése (módosítása, konfigurálása stb.) és telepítése
Nem tartozik ide:
- az olyan weboldal-tárolási szerződéses szolgáltatás, amelybe belefoglalták a weblap tervezését és
fejlesztését is, lásd 63.11.13
- az olyan, már működő alkalmazástárolási és kezelési szerződés, amelybe belefoglalták az alkalmazás
tervezését és fejlesztését is, lásd 63.11.19
- az olyan szerződés, amelyben belefoglalták az adatbázis tervezését és fejlesztését az adatállományok
folyamatos kezelésével, lásd 63.11.19
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62.01.12
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IThálózat rendszer tervezése, fejlesztése

á
v

Idetartozik:
- az ügyfélhálózatok (mint intranetek, extranetek és virtuális magánhálózatok) tervezése, fejlesztése és
kivitelezése
- az olyan hálózatbiztonsági tervező és fejlesztő szolgáltatások, azaz olyan szoftver, hardver és/vagy eljárás
tervezése, fejlesztése és kivitelezése, amely felügyeli a hozzáférést az adatokhoz és/vagy programokhoz,
amely lehetővé teszi a hálózaton át a biztonságos információcserét
Nem tartozik ide:
- az olyan szerződéses szolgáltatás, amelybe belefoglalták az ügyfél hálózatának folyamatos (napról napra
végzett) kezelését, lásd 62.03.12
62.01.2
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Szoftver eredeti példány

Idetartozik:
- a szerzői joggal védett szellemi termék, amely közvetlen eladási szerződés nélkül készült (azaz minden
ezzel járó tulajdonjoggal rendelkezik)
- az eladásra szánt szellemi tulajdon közvetlenül vagy közvetve szerzői jog védi (például számítástechnikai
szoftver)
Nem tartozik ide:
- a mások számára szerződéssel készített szoftver, lásd 62.01.11
- a szoftver kis- és nagykereskedelme, lásd 46.14.11, 46.51.10, 47.00.31
62.01.21

Játékszoftver eredeti példány

Idetartozik:
- a szerzői joggal védett szellemi termék, amely közvetlen eladási szerződés nélkül készült (azaz minden
ezzel járó tulajdonjoggal rendelkezik)
- az eladásra szánt szellemi tulajdon közvetlenül vagy közvetve szerzői jog védi (például számítástechnikai
játék szoftver)
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62.01.29

Egyéb szoftver eredeti példány

Idetartozik:
- a szerzői joggal védett szellemi termék, amely közvetlen eladási szerződés nélkül készült (azaz minden
ezzel járó tulajdonjoggal rendelkezik)
- az eladásra szánt szellemi tulajdon közvetlenül vagy közvetve szerzői jog védi (például egyéb
számítástechnikai szoftver)
62.02

Információtechnológiai szaktanácsadás

Nem tartozik ide:
- a számítástechnikai megoldások (weblap, adatbázis, egyedi alkalmazás, hálózat stb.) tervezéséhez és
fejlesztéséhez tartozó tanácsadás, lásd 62.01.1
- a stratégiai célú üzleti tanácsadás, mint például tanácsadás elektronikus értékesítési stratégia fejlesztésére,
lásd 70.22.11
62.02.1

Hardverszaktanácsadás

62.02.10

Hardverszaktanácsadás

t
a

Idetartozik:
- a számítástechnikai-hardver szaktanácsadás, mint például hardverkövetelmény és beszerzési tanácsok- a
hardver célú szakértői tanúsítvány
- a kombinált szolgáltatás, mely tartalmazhatja a szervezet számítógépes követelményeinek felmérését,
hardver- és szoftverbeszerzési tanácsadását, rendszerkövetelmények fejlesztését és az új rendszer üzembe
helyezését
- a számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások, mint például az ügyfél működő számítógéprendszerének
elemzése, jelenbeli és jövőbeli követelmények meghatározása, új berendezés és szoftver vásárlása, új
és/vagy régi rendszerelemek integrálása az új integrált rendszer létesítésénél
62.02.2

Rendszer, szoftverszaktanácsadás

62.02.20

Rendszer, szoftverszaktanácsadás
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Idetartozik:
- a számítástechnikai-rendszer- és szoftver-szaktanácsadási szolgáltatás, mint például:
- szoftverkövetelmények és szoftverbeszerzési tanácsadás- rendszerbiztonság
62.02.3

ITműszaki támogatás

62.02.30

ITműszaki támogatás
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Idetartozik az ügyfelek szoftver-, hardver- és teljes számítógéprendszer használatában fellépő problémák
megoldására végzett műszaki szaktanácsadás, például:
- az ügyféltámogatás szoftverhasználathoz vagy szoftverhibák elhárításához
- a frissítési szolgáltatások
- az ügyféltámogatás hardverhasználathoz vagy hardverhibák elhárításához, beleértve még a
rutinvizsgálatokat és tisztogatásokat, valamint a számítástechnikai berendezések javítását
- a műszaki segítség nyújtása az ügyfél számítógépes rendszerének áthelyezéséhez egy új helyre
- az ügyféltámogatás számítógépes szoftver és hardver együttes használatához vagy együttes
hibaelhárításához
- a műszaki szakértői támogatás az ügyfél részére a számítógépes rendszerek használatával kapcsolatban
felmerült speciális problémái megoldásához, például számítógép-üzemeltetés auditálása vagy felmérése
tanácsadás nélkül vagy anélkül, hogy egyéb, azt követő tevékenységet végezne, amelybe beleértendő
kiszolgáló szervernek, hálózatnak vagy egyéb folyamatnak az összetevőkre, kapacitásra, teljesítményre vagy
biztonságra vonatkozó auditálása, felmérése és dokumentálása
Nem tartozik ide:
- a számítógép-összeomlás utáni helyreállítás, lásd 62.09.20

2

62.03

Számítógépüzemeltetés

62.03.1

Számítógépüzemeltetés

Idetartozik:
- az ügyfél IT struktúrájának (hardver, szoftver, hálózat) kezelése, irányítása, felügyelete
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62.03.11

Hálózatüzemeltetés

Idetartozik:
- a hírközlő hálózat és a hálózati hardvereszközök kezelése, irányítása és felügyelete, amely a hálózati
forgalom adminisztrációja és finomhangolása érdekében megállapítja a hálózati problémákat és összegyűjti a
kapacitás és üzemelési statisztikákat
Idetartozik még:
- a távolról irányított biztonsági rendszerek vagy egyéb biztonságot nyújtó szolgáltatások
62.03.12

Számítógépes rendszer menedzselése

Idetartozik:
- az ügyfél számítógépes rendszerének folyamatos (napi szintű) üzemeltetése, irányítása
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a számítógép kölcsönzése és tartós bérlete kezelőszemélyzettel az elvégzett munkának megfelelően
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a számítógépek és perifériák kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül, lásd
77.33.12
62.09

Egyéb információtechnológiai szolgáltatás

62.09.1

Számítógép, periféria telepítése

62.09.10

Számítógép, periféria telepítése

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a személyi számítógép üzembe helyezése (összeszerelése)
Nem tartozik ide:
- a nagygépes rendszerek telepítése, lásd 33.20.39
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szoftvertelepítés, lásd 62.09.20
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62.09.2

Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás

62.09.20

Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás
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Idetartozik:
- az adat-helyreállítás, mint például: az ügyfelek adatainak kinyerése sérült vagy instabil merevlemezről,
egyéb tárolóegységről, hordozóról vagy szerencsétlenség esetén (pl.: tűzvész, árvíz stb.) egy elkülönített
helyen tartalék számítástechnikai eszközök és szoftvermásolatok biztosítása, hogy az ügyfél oda helyezze át
munkavállalóit a munkák folytatása és a számítógépes rutinok karbantartása érdekében
- a szoftvertelepítés
- az egyéb, máshova nem sorolt IT-támogatási szolgáltatás
Nem tartozik ide:
- a számítógép programozás, lásd 62.01.1
- az információtechnológiai szaktanácsadás, lásd 62.02
- az adatfeldolgozás és hoszting-szolgáltatás, lásd 63.11.1
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63

Információszolgáltatás

63.1

Adatfeldolgozás, webhoszting, világhálóportálszolgáltatás

63.11

Adatfeldolgozás, webhosztingszolgáltatás

63.11.1

Adatfeldolgozás, hosztingfelhasználási és egyéb ITinfrastrukturális szolgáltatás

63.11.11

Adatfeldolgozás

Idetartozik:
- az ügyfél adatainak teljes feldolgozása és azokból speciális jelentések, adat összeállítások készítése vagy
automatizált adatfeldolgozás és adatbevitel, beleértve az adatbázis-futtatást
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63.11.12

Webhosztingszolgáltatás

Idetartozik:
- az ügyfél honlapjának és a hozzá kapcsolódó tartalmak tárolásának gyors és megbízható internetkapcsolatot
biztosító infrastruktúra biztosítása, amely lehet:
- korlátozott tárhelykapacitás egy egyszerű szerveren, megosztott vagy dedikált tárhelyen
szoftveralkalmazások kezelése és integrálása nélkül (Az ügyfél saját felelősségére használja szerverről kapott
szoftvert. A szolgáltatás szintjét szerződésben egységesítik és korlátozott körre vonatkoznak)
- összetett szolgáltatáscsomag, amely a weboldal és a kapcsolódó alkalmazások üzemeltetését és
hosztolását is tartalmazza
A biztonságos és megbízható oldal, illetve a forgalomváltozást gyorsan kompenzálni képes internetkapcsolat
jelenti a szolgáltatás legfontosabb jellegzetességét. A tanácsadás, az egyedi igények kialakítása és a
rendszerintegráció gyakran képzi a csomag részét. Az alkalmazások gyakran e-kereskedelem jellegűek,
melyek lehetővé teszik rendelések tranzakcióinak feldolgozását az on-line bolt oldalának katalógusából, és a
vásárlói kapcsolatmenedzsment, háttéradatbázis, adattár integrációs és migrációs szolgáltatásokat.
63.11.13

Alkalmazási program szolgáltatása

Idetartozik:
- a központosított, hosztolt és felügyelt informatikai környezetből származó bérelt szoftveralkalmazás
nyújtásával kapcsolatos szolgáltatások:
- integrálás az ügyfél rendszerébe és infrastruktúrájába (ASP) (Gyakorta a tanácsadás, a rendszerintegrációs
és beállítási szolgáltatások az alkalmazás üzemeltetésével és hosztolásával egy csomagot alkot)
- ahol a bérelt alkalmazás nincs az ügyfél felhasználói igényeihez igazítva, és nincs integrálva egyéb
alkalmazásaiba (az alkalmazást általában a weben keresztül lehet elérni, gyakori típusai az irodai
készletprogramok, alkalmazások)

t
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63.11.19

Egyéb hoszting, ITinfrastruktúraszolgáltatás
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Idetartozik:
- az összeállítás elhelyezés; az ügyfél szerverei és más IT-eszközei számára biztonsági tárhely biztosítása (A
szolgáltatás tartalmazza az ügyfél hardverei és szoftverei biztosítását, a kapcsolatot az internethez vagy más
kommunikációs hálózathoz, és a szokásos szerver felügyeletet. Az ügyfél felel az operációsrendszer, a
hardver és a szoftver üzemeltetéséért.)
- adattárolás, pl. hosztolás kezelése és adminisztrálása, adattárolás és visszaállítás kezelése, pl. távoli
adatmentés, tárolás vagy adatok átalakítása egyik rendszerből a másikba (migráció)
- adatkezelés, azaz az adatok folyamatos kezelése és adminisztrálása szervezeti egységként (a
szolgáltatások tartalmazhatják az adatmodellezést, az adatmozgatást, az adatleképezést, ésszerűsítést, az
adatbányászatot és a rendszerfelépítést)
- hangfelvétel és film lejátszása az interneten keresztül, (anélkül, hogy azt a saját gépen rögzíteni kellene),
azaz hang és kép adatok átküldése az internetre, tárolása , lejátszása (beleértve a kódolást), a hangfelvétel
és film lejátszását támogató szolgáltatások az Interneten keresztül
- egyéb számítástechnikai megosztás vagy hálózat kiépítési szolgáltatás, mint pl. az ügyfelek megosztott
alkalmazások az ügyfelek számára, az ügyfelek adatainak feldolgozása és a számítógép időben megosztott
használata
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63.11.2

Internetes reklámhely, idő

63.11.20

Internetes reklámhely, idő

1
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Nem tartozik ide:
- az interneten megjelenő könyvekben, napilapokban és egyéb újságokban biztosított reklámhely, lásd
58.11.42, 58.13.32, 58.14.32
- internetes világháló-portálokon biztosított reklámhely, lásd 63.12.20
63.12

Világhálóportálszolgáltatások

63.12.1

Világhálóportáltartalom
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63.12.10

Világhálóportáltartalom

Idetartozik:
- a webkereső portálokon nyújtott tartalom, internetcímek és tartalom kiterjedt adatbázisa könnyen kereshető
formátumban
Nem tartozik ide:
- az on-line megjelentetett cím- és névlisták, lásd 58.12.20
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a könyv, napilap, folyóirat stb. kiadása az interneten, lásd 58 ágazat
- a műsorszórás az interneten, lásd 60 ágazat
63.12.2

Internetes reklámfelület webportálokon

63.12.20

Internetes reklámfelület webportálokon

Nem tartozik ide:
- interneten, de nem világháló-portálon biztosított reklámhely, lásd 63.11.20
63.9

Egyéb információszolgáltatás

63.91

Hírügynökségi szolgáltatás

63.91.1

Hírügynökségi szolgáltatás
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a média ellátása pénzügyi hírekkel
Nem tartozik ide:
- a független fotóriporteri munka, lásd 74.20.2
- a független újságíró munkája, lásd 90.03.11
63.91.11
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Hírügynökségi szolgáltatás napilapoknak, folyóiratoknak

Idetartozik:
- a hírek, riport képek összegyűjtése, felkutatása és eljuttatása kézirati formában a nyomtatott média (újság,
folyóirat, könyv) számára
63.91.12

8
0

Hírügynökségi szolgáltatás az audiovizuális médiának

6

Idetartozik:
- a hírek (kézirat, fotó, kép) összegyűjtése, felkutatása és eljuttatása a rádió- és TV-állomásokhoz,
filmvállalkozásokhoz
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63.99

Egyéb m.n.s. információs szolgáltatás

63.99.1

Egyéb m.n.s. információs szolgáltatás

63.99.10

Egyéb m.n.s. információs szolgáltatás

2

Idetartozik:
- az információkeresés díjazásért vagy szerződéses alapon
- hírkivágás, sajtókivágás- tények, információk összeállítása, kivéve a címjegyzéket
- az automatizált számítógép alapú m.n.s. információszolgáltatás
Nem tartozik ide:
- az irodai kiegészítő szolgáltatás keretében összeállított címjegyzék, lásd 82.19.12
- a telefoninformáció, lásd 82.20.10
63.99.2

Tények, információk eredeti példánya
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63.99.20

Tények, információk eredeti példánya

Idetartozik:
- a tények, információk eredeti példányának összeállítása visszakeresés és tanácsadás céljára, beleértve a
címjegyzéket.
Az összeállítások megjelenítése általában védett, de a tartalmuk nem.
Nem tartozik ide:
- a cím és névjegyzék, lásd 58.12.10
- a tények, információk összeállítása, lásd 63.99.10
- a címjegyzék összeállítása az irodai kiegészítő szolgáltatás keretében, lásd 82.19.12
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K NEMZETGAZDASÁGI ÁG - PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
64

Pénzügyi tevékenység (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység)

Nem tartozik ide:
- a biztosítás, viszontbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, lásd 65
64.1

Monetáris tevékenység

64.11

Jegybanki tevékenység

64.11.1

Jegybanki tevékenység

64.11.10

Jegybanki tevékenység

Idetartozik:
- az ország fizetési és elszámolási rendszerének és egyéb pénzügyi tranzakcióinak kialakítása és
szabályozása
- a központi kormányzat és a főbb pénzügyi intézmények folyószámláinak kezelése
- a monetáris politika kialakítása és végrehajtása
- az ország devizatartalékainak kezelése
- az árfolyamok befolyásolása
- érme- és bankjegykibocsátás a központi bank felügyelete alatt, beleértve a címletek és a külső megjelenés
megtervezését, a pénz elosztását, valamint a pótláshoz és a bevonáshoz szükséges tevékenységeket
- fiskális közvetítés, beleértve a pénzügyi tanácsadást a kormányzati szektor számára az államadóssággal és
az értékpapír kibocsátásokkal kapcsolatban, állami kötvények kezelése, a kamatok fizetése az állam nevében
és adósság törlesztés
- felügyeleti tevékenység végzése a központi bank alá rendelt bankoknál és/vagy egyéb vállalkozásoknál
- egyéb központi banki szolgáltatás
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64.19

Egyéb monetáris tevékenység

64.19.1

Betétgyűjtés

64.19.11

Betétgyűjtés vállalkozások, intézmények számára
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Idetartozik:
- a nagy üzleti és intézményi ügyfelek (beleértve a kormányt is) számára nyújtott, látra szóló, felmondásos és
lekötött betéti szolgáltatások
64.19.12

1
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Betétgyűjtés egyéb betéteseknek

2

Idetartozik:
- a vállalkozói és intézményi ügyfeleken kívül az egyéb betéteseknek nyújtott, látra szóló, felmondásos és
lekötött betéti szolgáltatás
- csekkszolgáltatások
- csekkigazolások, hitelesítések
- fizetési letiltások
Nem tartozik ide:
- az olyan váltók, csekkek, egyéb fizetési ígérvények behajtása, amelyeket összegyűjtve hajtanak be, vagy
vesznek le a folyószámláról, lásd 82.91.12
- számla vagy szerződés szerinti összegek behajtása, a számla vagy szerződés engedményezése által, lásd
82.91.12
- bankjegyek vagy érmék csomagolása, tekercselése, postázása vagy kezelése egyéb módon, lásd 82.92.10
64.19.2

Monetáris intézmények hitelnyújtása

64.19.21

Monetáris intézmények ágazaton belüli hitelnyújtása

Idetartozik:
- a monetáris intézmények által pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitelezés
Tartalmaz minden olyan hitel- és kölcsönnyújtással kapcsolatos ügyletet, amit a pénzügyi közvetítők egymás
között bonyolítanak le (mint a vállalati hitelszolgáltatások, amelyek a TEÁOR'08 64.1 és 64.9 csoportjába
tartozó vállalkozások között zajlanak), valamint a belföldi és külföldi pénzügyi közvetítők felé irányuló hitel- és
kölcsönnyújtása, ami általában rövid lejáratú, azonnal felmondható vagy rövid felmondási idejű
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64.19.22

Monetáris intézmények fogyasztási célú hitelnyújtása

Idetartozik:
- a monetáris intézmények által nyújtott nem jelzálog alapú személyi kölcsönök, terv szerinti törlesztéssel
- a hitelkeret szerződések, ahol az esetlegesen lehívható összeg kerül meghatározásra
- a termék és szolgáltatás vásárlására nyújtott fogyasztói kölcsönök, ahol általában a vásárolt áru lesz a
kölcsön biztosítéka
64.19.23

Monetáris intézmények lakásalapú jelzáloghitelnyújtása

Idetartozik:
- a monetáris intézmények által lakáscélú telek vagy épületek vásárlásához nyújtott hitelek, ahol a
megvásárolt telek vagy az épületek biztosítékként szolgálnak
- a szabad felhasználású jelzáloghitelek
Nem tartozik ide:
- az ingatlan-értékbecslés, lásd 68.31.16
64.19.24

Monetáris intézmények nem lakásalapú jelzáloghitelnyújtása

Idetartozik:
- a monetáris intézmények által nem lakáscélú telek, vagy épület vásárlásához nyújtott hitelek, ahol a
megvásárolt telek vagy épület biztosítékként szolgálnak
Nem tartozik ide:
- az ingatlan értékbecslés, lásd 68.31.16
64.19.25
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Monetáris intézmények nem jelzálogalapú üzleti hitelnyújtása

Idetartozik:
- a monetáris intézmények által nyújtott hitelek befektetési brókerek, értékpapír-kereskedők, szabályozott
pénzügyi intézmények, szövetségi, területi, és helyi önkormányzatok, oktatási intézmények, külföldi
kormányzatok vagy egyéb vállalkozások részére
- a magánszemélyeknek nyújtott üzleti célú hitelek
- a készenléti, kötelezettségvállalási és egyéb hitelek, beleértve a folyószámlahitelt
- a hitellevelek kibocsátását és garantálását
- az elfogadványhitel, mely szerint egy bank vagy más pénzügyi intézmény fizet ki egy intézmény által
kibocsátott váltót, vagy egyéb pénzügyi eszközt
64.19.26
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Monetáris intézmények hitelkártyaszolgáltatása

Idetartozik:
- a monetáris intézmény által nyújtott hitel a hitelkártya tulajdonosának termék vagy szolgáltatás vásárlásakor,
tekintet nélkül arra, hogy az egyenleget kifizetik-e a türelmi időszak végéig vagy sem
64.19.29

1
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2

Monetáris intézmények egyéb hitelnyújtása

Idetartozik:
- a monetáris intézmények egyéb m. n. s. hitelnyújtása
- az értékesítés finanszírozás
64.19.3

Egyéb m.n.s. monetáris pénzügyi szolgáltatás

64.19.30

Egyéb m.n.s. monetáris pénzügyi szolgáltatás

Idetartozik:
- a minden egyéb pénzügyi szolgáltatás (kivéve a hitelnyújtást és a betétgyűjtést), amelyet a jegybankon kívüli
hitelintézetek és betétkezelő intézmények nyújtanak
Ezek a befektetések többnyire átruházható és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, részvények és más
részesedések (UCIT/ ÁÉKBV= Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások),
valamint tartalmazzák a pénzügyi derivatívákkal összefüggő szolgáltatásokat is
64.2

Vagyonkezelés (holding)

64.20

Vagyonkezelés (holding)

64.20.1

Vagyonkezelés (holding)
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64.20.10

Vagyonkezelés (holding)

Idetartozik:
- azon társaságok tevékenysége, amelyek más (nem csak pénzügyi területen működő) társaságok vagy
vállalkozások részvényeit (vagy egyéb tulajdonjogot megtestesítő eszközeit) tartják azzal a céllal, hogy
többségi ellenőrzést gyakorolhassanak felettük. Az idetartozó vagyonkezelő (holding) szervezet nem nyújt
semmilyen egyéb szolgáltatást azoknak az üzleti vállalkozásoknak, amelyekben tőkebefektetéssel
rendelkezik, pl. nem igazgatja vagy vezeti a gazdasági egységeket.
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- ha a vagyonkezelő nem kizárólag a részvényein keresztül gyakorolja a befolyását, hanem az üzletvezetési,
a gazdasági irányítási szerepet is betölti, akkor is, ha pénzügyi vállalkozások fölött gyakorol irányító szerepet,
lásd 70.10.10
64.3

Befektetési és más pénzügyi alapokkal kapcsolatos szolgáltatás

64.30

Befektetési és más pénzügyi alapokkal kapcsolatos szolgáltatás

64.30.1

Befektetési és más pénzügyi alapokkal kapcsolatos szolgáltatás

64.30.10

Befektetési és más pénzügyi alapokkal kapcsolatos szolgáltatás

t
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Idetartozik:
- az olyan jogi személyiségek szolgáltatása, amelyek a részvényesek (befektetési jegy tulajdonosok) vagy a
kedvezményezettek javára az értékpapírokat vagy egyéb pénzügyi eszközöket közös alapba helyezik, de
magukat az értékpapírokat nem kezelik, a portfóliókat olyan befektetési sajátosságok alapján alakítják ki, mint
optimális pénzbefektetés, kockázat, megtérülési ráta és ár ingadozás, ezek a szervezetek kamatot, osztalékot
és egyéb tulajdonosi jövedelmet realizálnak, de az alkalmazotti létszám alacsony vagy nulla, és nincs
értékesítésből származó bevételük
64.9

Egyéb pénzügyi tevékenység
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Nem tartozik ide:
- a biztosítás, viszontbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, lásd 65
64.91

Pénzügyi lízing

64.91.1

Pénzügyi lízing

64.91.10

Pénzügyi lízing
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Idetartozik:
- az olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az ügyfélnek, hogy berendezésekhez vagy egyéb lehetőséghez
jusson tőkebefektetés nélkül, a szolgáltatás során a lízingbeadó kifizeti és tulajdonába veszi az eszközt, majd
lízingbe adja azt, de egy keveset megtart a tulajdonosi felelősségéből
Nem tartozik ide:
- a tartós bérlet (operatív lízing), lásd 77

2

64.92

Egyéb hitelnyújtás

64.92.1

Nem monetáris intézmények hitelnyújtása

64.92.11

Nem monetáris intézmények ágazaton belüli hitelnyújtása

Idetartozik:
- a nem monetáris intézmények által pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitelezés
Tartalmaz minden olyan hitel- és kölcsönkibocsátással kapcsolatos ügyletet, amelyet a pénzügyi közvetítők
egymás között bonyolítanak le (mint a vállalati hitelszolgáltatások, melyek a NACE 64.1 és 64.9 csoportjába
tartozó vállalkozások között zajlanak), valamint a belföldi és külföldi pénzügyi közvetítők felé irányuló hitel- a
és kölcsönnyújtása, amely általában rövid lejáratú, látra szóló vagy rövid felmondási idejű
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64.92.12

Nem monetáris intézmények fogyasztási célú hitelnyújtása

Idetartozik:
- a nem monetáris intézmények által nyújtott nem jelzálog alapú személyi kölcsönök, terv szerinti törlesztéssel
- a hitelkeret-szerződések, ahol az esetlegesen lehívható összeg kerül meghatározásra
- a fogyasztók számára termék és szolgáltatás vásárláshoz nyújtott fogyasztói kölcsönök, ahol általában a
vásárolt áru lesz a kölcsön biztosítéka
64.92.13

Nem monetáris intézmények lakásalapú jelzáloghitelnyújtása

Idetartozik:
- a nem monetáris intézmények által lakáscélú telek vagy épületek vásárlásához nyújtott hitelek, ahol a
megvásárolt telek vagy az épületek biztosítékként szolgálnak
- a szabad felhasználású jelzáloghitelek
Nem tartozik ide:
- az ingatlan értékbecslés, lásd 68.31.16
64.92.14

Nem monetáris intézmények nem lakásalapú jelzáloghitelnyújtása

Idetartozik:
- a nem monetáris intézmények által nem lakáscélú telek, vagy épület vásárlásához nyújtott hitelek, ahol a
megvásárolt telek vagy épület biztosítékként szolgál
Nem tartozik ide:
- az ingatlan értékbecslés, lásd 68.31.16
64.92.15
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Nem monetáris intézmények nem jelzálogalapú üzleti hitelnyújtása

Idetartozik:
- a nem monetáris intézmények által nyújtott hitelek befektetési brókerek, értékpapír-kereskedők, szabályozott
pénzügyi intézmények, szövetségi, területi, és helyi önkormányzatok, oktatási intézmények, külföldi
kormányzatok vagy egyéb vállalkozások részére
- a magánszemélyeknek nyújtott üzleti célú hitelek
- a készenléti, kötelezettségvállalási és egyéb hitelek, beleértve a folyószámlahitelt
- a hitellevelek kibocsátása és garantálása
- az elfogadványhitel, mely szerint egy bank vagy más pénzügyi intézmény fizet ki egy intézmény által
kibocsátott váltót, vagy egyéb pénzügyi eszközt
64.92.16
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Nem monetáris intézmények hitelkártyaszolgáltatása

Idetartozik:
- a nem monetáris intézmény által nyújtott hitel a hitelkártya tulajdonosának termék vagy szolgáltatás
vásárlásakor, tekintet nélkül arra, hogy az egyenleget kifizetik-e a türelmi időszak végéig vagy sem
64.92.19

1
0

2

Nem monetáris intézmények egyéb hitelnyújtása

Idetartozik:
- a nem monetáris intézmények egyéb m. n. s. hitelnyújtása
- az értékesítés finanszírozás
64.99

Egyéb m.n.s. pénzügyi szolgáltatás

Nem tartozik ide: - a biztosítás, viszontbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, lásd 65
64.99.1

Egyéb m.n.s. pénzügyi szolgáltatás

Nem tartozik ide:
- a biztosítás, viszontbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, lásd 65
64.99.11

Befektetési banki szolgáltatás

Idetartozik:
- az értékpapírjegyzések
- a garanciavállalás arra, hogy a kibocsátó vállalkozástól vagy az államtól előre meghatározott áron
felvásárolja az értékpapírt, majd azt továbbértékesíti a befektetőknek
- a kötelezettségvállalás arra, hogy a lehető legnagyobb mennyiséget értékesíti egy kibocsátott értékpapírból,
de lehetőség szerint a teljes körű értékesítésre vonatkozó garanciavállalás nélkül
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64.99.19

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

Idetartoznak az olyan egyéb, m.n.s. pénzügyi szolgáltatások, mint például a garancia- és
kötelezettségvállalás, beleértve azokat a feltételes kötelezettségeket, amelyek az értékpapír ügynökök saját
számlás értékpapír-, vagy pénzügyi derivatívák adásvételével keletkeznek, stb.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a faktoring: a követelések üzletszerű megvásárlása, megelőlegezése, valamint leszámítolása
Nem tartozik ide:
- a biztosítás, viszontbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, lásd 65

65

Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)

Nem tartozik ide:
- a kötelező társadalombiztosítás, lásd 84.3
65.1

Biztosítás

65.11

Életbiztosítás

65.11.1

Életbiztosítás

65.11.10

Életbiztosítás
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Idetartozik:
- a biztosítási szerződés kötése, amelyekben a szolgáltató díjfizetés ellenében bizonyos kötelezettségeket
vállal a biztosított személy halála esetén, vagy a kötvény lejáratakor. A szerződés lehet tisztán kockázati vagy
tartalmazhat megtakarítási elemeket is. A szerződést köthetik egyének vagy csoportok.
65.12

Nem életbiztosítás

65.12.1

Baleset és egészségbiztosítás

65.12.11

Balesetbiztosítás
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Idetartozik:
- a biztosítási szerződés kötése, amelyben a szolgáltató rendszeres kifizetést vállal a biztosított személy
balesete miatt bekövetkezett keresőképtelensége esetén - a baleseti halálesetre vagy rokkantságra szóló
biztosítási szerződések kötése, melyekben a szolgáltató kifizetést vállal a biztosított személy balesete miatt
bekövetkezett halálára, illetve egy vagy több végtagjának (mint például kéz vagy láb) elvesztésére, vagy
megvakulására egyik, illetve mindkét szemére
Nem tartozik ide:
- az utazási biztosítás, lásd 65.12.71
65.12.12
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Egészségbiztosítás

Idetartozik:
- a biztosítási szerződés kötése, olyan kórházi és egyéb orvosi ellátások költségeinek fedezésére, amelyeket
a társadalombiztosítás nem térít, valamint olyan egyéb egészségügyi kiadások térítésére, mint gyógyszerek,
orvosi eszközök, járóbeteg-ellátás, otthoni ápolás stb.
- a biztosítási szerződés kötése a fogászati ellátás költségeinek térítésére
- a biztosítási szerződés kötése, amelyek időszakos kifizetést nyújtanak a biztosított betegsége miatti
keresőképtelensége idejére
65.12.2

Gépjárműbiztosítás

65.12.21

Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Idetartozik:
- a kötelező felelősség biztosítási szerződés kötése, amely a szárazföldi gépjármű használatból származó
összes felelősségre kiterjed, beleértve az utas- és teherszállító járműveket is
Nem tartozik ide:
- a vasúti gördülőállománnyal kapcsolatos kötelező felelősségbiztosítás, lásd 65.12.31
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65.12.29

Gépjármű egyéb biztosítása

Idetartozik:
- a biztosítási szerződés kötése, amely a szárazföldi gépjárműben bekövetkezett kár vagy veszteség miatt
keletkező kiadásokat fedezi
Nem tartozik ide:
- a biztosítási szerződés kötése, amely a vasúti gördülőállományban bekövetkezett károsodás vagy veszteség
miatt keletkező kiadásokat fedezi, lásd 65.12.31
65.12.3

Tengeri, légi, egyéb jármű biztosítása

65.12.31

Vasúti gördülőállomány biztosítása

Idetartozik:
- a biztosítási szerződés kötése, amelyek a vasúti gördülőállomány károsodása vagy vesztesége, illetve a
felelősség miatt keletkező kiadásokat fedezik
65.12.32

Légi jármű felelősségbiztosítása

Idetartozik:
- a felelősség biztosítási szerződés kötése, amely a légi járművek használata során keletkező kockázatra
terjed ki
- a műholdhordozó rakéta felelősségbiztosítása
65.12.33
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Légi jármű egyéb biztosítása

Idetartozik:
- a felelősségbiztosításon kívüli biztosítási szerződés kötése, amely a légi járművek használata során
keletkező kockázatokra terjed ki
- műholdhordozó rakéta egyéb (nem felelősség) biztosítása
65.12.34
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Hajó felelősségbiztosítása
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Idetartozik:
- a felelősségbiztosítási szerződés kötése a tengeri, part menti vagy folyami hajózásnál, az utasszállító, vagy
teherszállító hajók használata során fellépő kockázatokra
65.12.35

Egyéb hajóbiztosítás
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Idetartozik:
- a felelősségbiztosításon kívüli biztosítási szerződés kötése a tengeri, part menti vagy folyami hajózásnál, az
utasszállító, vagy teherszállító hajók használata során fellépő kockázatokra
65.12.36
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Szállítmánybiztosítás

2

Idetartozik:
- a szállító felelősségét kiegészítő biztosítási szerződés kötése, melyek a rakomány sérülési vagy elvesztési
kockázatára
65.12.4

Tűz és egyéb vagyoni kár biztosítás

Idetartozik:
- a biztosítási szerződés kötése tűz, vagy egyéb elemi károk miatt bekövetkezett kockázatokra, vagyontárgy
sérülésére, elvesztésére
65.12.41

Tűzkárbiztosítás

Idetartozik:
- a biztosítási szerződés kötése tűz, vagy egyéb elemi károk miatt bekövetkezett kockázatokra, vagyontárgy
sérülésére, elvesztésére
Nem tartozik ide:
- a gépjármű-biztosítás, lásd 65.12.2
- tengeri, légi, egyéb jármű biztosítása lásd 65.12.3
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65.12.49

Egyéb vagyonikárbiztosítás

Idetartozik:
- a biztosítási szerződés kötése valamilyen vagyonban, lopás, robbanás, vihar, jégeső, fagy, egyéb természeti
csapások, radioaktív szennyeződés vagy földomlás következtében keletkezett károkra vagy veszteségekre
- a kazán és termelőgép biztosítás, mely az energia-, áram-, fűtés-, hűtés-, gőzellátás kimaradása miatt a
vagyonban keletkezett károkra vonatkozik
65.12.5

Általános felelősségbiztosítás

65.12.50

Általános felelősségbiztosítás

Idetartozik:
- a felelősség minden típusának kockázatára kiterjedő biztosítási szerződés kötése, beleértve hibás terméket,
személyi sérülést, tulajdonban keletkezett károkat, légszennyeződést, gondatlanságot
Nem tartozik ide:
- a gépjármű felelősségbiztosítás, lásd 65.12.21
- a tengeri-,légi jármű és szállítmánybiztosítás, lásd 65.12.3
- tűz és egyéb vagyoni kár biztosítás, lásd 65.12.4
65.12.6

Hitel és kezességbiztosítás

65.12.61

Hitelbiztosítás
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Idetartozik:
- a biztosítási szerződés kötése, melyek az adós fizetésképtelenségéből, exporthitel-, részletfinanszírozási
hitel-, jelzálog-, és mezőgazdaságihitel-tartozásból stb. eredő kockázatokra
65.12.62

Kezességbiztosítás
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Idetartozik:
- a biztosítási szerződés kötése, olyan kockázatokra, melyek abból erednek, hogy egy szerződés vagy
megállapodás egyik kötelezettje nem teljesíti, vagy hiányosan teljesíti a szerződésben, illetve
megállapodásban előírt pénzügyi kötelezettségeit

1
0
-

8
0

65.12.7

Utazási, segítségnyújtási, jogvédelmi, pénzügyi veszteség biztosítása

65.12.71

Utazási és segítségnyújtási biztosítás

6

Idetartozik:
- a biztosítási szerződés kötése az utazás során, az alábbi felsorolt események miatt bekövetkezett kiadások
fedezésére szolgál
- az út törlése, félbeszakítása, késedelmes indulás
- a csomag elvesztése, késedelme, károsodása
- a baleseti és betegségi orvosi ellátások
- a holttest hazaszállítása
Nem tartozik ide:
- a gépjármű-biztosítás, lásd 65.12.2
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65.12.72

Jogvédelmi biztosítás

Idetartozik:
- a biztosítási szerződés kötése a jogvédelemből és peres eljárásból eredő kiadások fedezetére
65.12.73

Különböző pénzügyi veszteségek biztosítása

Idetartozik:
- a biztosítási szerződés kötése a pénzügyi veszteségekből eredő kockázatokra:
- munkanélkülivé válás - elégtelen jövedelem (általános)
- rossz idő
- várható haszon elvesztése
- folyamatos általános kiadások
- előre nem látható kereskedelmi kiadások
- piaci értékvesztés
- bérleti díj vagy bevétel, jövedelem veszteség
- közvetett kereskedelmi veszteségek (a fent említettek kivételével)
- egyéb pénzügyi veszteségek
- egyéb veszteségek
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65.12.9

Egyéb nem életbiztosítás

65.12.90

Egyéb nem életbiztosítás

Idetartozik:
- a biztosítási szerződések kötése az egyéb m. n. s. nem életbiztosítási kockázatokra
65.2

Viszontbiztosítás

65.20

Viszontbiztosítás

65.20.1

Élet, baleset és egészségbiztosítás viszontbiztosítása

65.20.11

Életbiztosítás viszontbiztosítása

Idetartozik:
- az életbiztosítás viszontbiztosítása
- a járadékok viszontbiztosítása
65.20.12

Balesetbiztosítás viszontbiztosítása

t
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Idetartozik:
- a balesetbiztosítás viszontbiztosítása
- a járadékok viszontbiztosítása
65.20.13
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Egészségbiztosítás viszontbiztosítása

Idetartozik:
- az egészségbiztosítás viszontbiztosítása
- a járadékok viszontbiztosítása
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65.20.2

Szállítás, vagyonbiztosítás viszontbiztosítása

65.20.21

Gépjárműfelelősségbiztosítás viszontbiztosítása
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Idetartozik:
- a gépjármű-felelősségbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.22

6

Egyéb gépjárműbiztosítás viszontbiztosítása

1
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Idetartozik:
- a gépjármű egyéb, nem felelősségbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.23

2

Tengeri, légi, egyéb járműbiztosítás viszontbiztosítása

Idetartozik:
- a tengeri-, légi-, egyéb járműbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.24

Szállítmánybiztosítás viszontbiztosítása

Idetartozik:
- a szállítmánybiztosítás viszontbiztosítása
65.20.25

Tűz, egyéb vagyonkárbiztosítás viszontbiztosítása

65.20.3

Általános felelősségbiztosítás, hitel, kezességbiztosítás viszontbiztosítása

65.20.31

Általános felelősségbiztosítás viszontbiztosítása

65.20.32

Hitel, kezességbiztosítás viszontbiztosítása

65.20.4

Jogvédelmi, pénzügyiveszteségbiztosítás viszontbiztosítása

65.20.41

Jogvédelmi biztosítás viszontbiztosítása

65.20.42

Egyéb pénzügyiveszteségbiztosítás viszontbiztosítása
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65.20.5

Nyugdíjalapok viszontbiztosítása

65.20.50

Nyugdíjalapok viszontbiztosítása

65.20.6

Egyéb nem életbiztosítás viszontbiztosítása

65.20.60

Egyéb nem életbiztosítás viszontbiztosítása

65.3

Nyugdíjalapok

65.30

Nyugdíjalapok

65.30.1

Nyugdíjalapok

Nem tartozik ide:
- a letéti szolgáltatások, lásd 66.19.31
- a nyugdíjalap adminisztrációja, lásd 66.29.19
- a nyugdíjalap kezelés, lásd 66.30.12
- a portfólió kezelés, lásd 66.30.11
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kötelező társadalombiztosítás, lásd 84.30.12
65.30.11
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Egyéni nyugdíjalapok

Idetartozik:
- azok az évjáradék-szerződések, más szóval nyugdíjtervek, amelyek rendszeres időközökben kifizetett
jövedelmet kínálnak az egyénnek,
A nyugdíjtervek létrejöhetnek egyszeri, vagy rendszeres, többszöri befizetéssel; lehet kötelező jellegű vagy
önkéntes; a hozam lehet nominális, előre meghatározott feltételekkel vagy a nyugdíjtervhez tartozó vagyoni
befektetés piaci értékétől függő; ha alkalmazotti jogviszonyhoz kötött, munkahely változtatás esetén lehet
átvihető vagy nem átvihető, a kifizetés időszaka lehet fix idejű, melynek minimum vagy maximum időszaka
meghatározható, a megtakarítás lehet örökölhető vagy nem örökölhető
65.30.12

Csoportos nyugdíjalapok
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Idetartozik:
- azok az évjáradék-szerződések, más szóval nyugdíjtervek, amelyek rendszeres időközökben kifizetett
jövedelmet kínálnak a csoport tagjainak
A nyugdíjtervek létrejöhetnek egyszeri, vagy rendszeres, többszöri befizetéssel; lehet kötelező jellegű vagy
önkéntes; a hozam lehet nominális, előre meghatározott feltételekkel vagy a nyugdíjtervhez tartozó vagyoni
befektetés piaci értékétől függő; ha alkalmazotti jogviszonyhoz kötött, munkahely változtatás esetén lehet
átvihető vagy nem átvihető; a kifizetés időszaka lehet fix idejű, melynek minimum vagy maximum időszaka
meghatározható; a megtakarítás lehet örökölhető vagy nem örökölhető

6
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66

Pénzügyi és biztosítási kiegészítő szolgáltatás

66.1

Pénzügyi kiegészítő szolgáltatás (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)

Nem tartozik ide:
- a biztosítás, viszontbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, lásd 65
66.11

Pénz, tőkepiac igazgatása

66.11.1

Pénz, tőkepiac szabályozásához kapcsolódó szolgáltatás

66.11.11

Pénz, tőkepiac működtetése

Idetartozik:
- az adminisztrációs szolgáltatás; az áru- és értéktőzsdék működtetéséhez szükséges berendezések,
helyiségek és egyéb berendezések biztosítása
66.11.12

Pénz, tőkepiac szabályozása

Idetartozik:
- a pénz- és tőkepiac és annak szereplőinek közigazgatáson kívüli szabályozása, felügyelete
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66.11.19

Pénz, tőkepiac szabályozásához kapcsolódó egyéb szolgáltatás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a hírügynökségek ellátása pénzügyi hírekkel
Nem tartozik ide:
- a média ellátása pénzügyi hírekkel, lásd 63.91.1
- az értékpapír-megőrzés, lásd 66.19.32
66.12

Értékpapír, árutőzsdei ügynöki tevékenység

66.12.1

Értékpapír és árutőzsdei ügynöki szolgáltatás

Nem tartozik ide:
- a potfólió kezelés díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd 66.30.11
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a saját számlás ügyletek a pénz- és tőkepiacokon, lásd 64.99.19
66.12.11

Értékpapírügynöki szolgáltatás

Idetartozik:
- az értékpapírokkal kapcsolatos ügynöki szolgáltatások (ugyanazon eszköz eladója és vásárlója közötti
kapcsolat létrehozása)
- a befektetési alapok részjegyeinek, részvényeinek és egyéb érdekeltségeinek eladása értékesítési
ügynökként
- az államkötvények kiadása, beváltása
- az opciós ügyletek
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66.12.12
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Árutőzsdei ügynöki szolgáltatás
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Idetartozik:
- az árutőzsdei ügynöki szolgáltatások és árutőzsdei határidős ügyletek, beleértve a pénzügyi határidős
ügyleteket
- pénzügyi származékos ügyletek, kivéve az opciós ügyleteket
Nem tartozik ide:
- az opciós ügyletek, lásd 66.12.11
66.12.13

Pénzváltás
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Idetartozik:
- a pénzváltók külföldi pénznem/valuta váltása
66.19

1
0

Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás

2

Nem tartozik ide:
- a biztosítás, viszontbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, lásd 65
66.19.1

Értékpapírtranzakciók feldolgozása, elszámolása

66.19.10

Értékpapírtranzakciók feldolgozása, elszámolása

Idetartozik:
- az az értékpapír-tulajdonosok terheléseinek, jóváírásainak és utalási műveleteinek számítógép alapú
kiegyenlítése és elszámolása
66.19.2

Beruházási banki tevékenység kiegészítő szolgáltatásai

66.19.21

Fúziós, akvizíciós szolgáltatások

Idetartozik:
- az egyesüléssel és vállalkozásfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás, közvetítés
66.19.22

Vállalkozásfinanszírozással, kockázati tőkével kapcsolatos szolgáltatás

Idetartozik:
- a vállalkozás finanszírozással kapcsolatos szolgáltatások, beleértve a adóssággal, saját tőkével és kockázati
tőkefinanszírozással kapcsolatos tanácsadást
- a kockázati tőkefinanszírozás
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66.19.29

Beruházási banki tevékenységgel kapcsolatos egyéb szolgáltatás

Nem tartozik ide:
- az informatikai szervereken megjelenített aktuális részvényárfolyam, lásd 58.19.29
- a pénzügyi hírek összeállítása a médiának, lásd 63.91.1
- a letétkezelés, megőrzés, lásd 66.19.3
- a portfólió kezelés, lásd 66.30.11
66.19.3

Letétkezelés, értékmegőrzés

66.19.31

Letétkezelés

Idetartozik:
- a vagyon, befektetés és letétek kezelése és adminisztrációja- a befektetési, és nyugdíjalapok
vagyonkezelése
- az értékpapírok kezelése (értékpapír-kibocsátással és nyilvántartással, kamat
- a és osztalékfizetéssel kapcsolatos adminisztrációs szolgáltatások)
Nem tartozik ide:
- az alapkezelés, lásd 66.30.1
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az ügyvédi, közjegyzői letétkezelés, lásd 69.10.19
66.19.32
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Értékmegőrzés

Idetartozik:
- az értékes és általában jövedelmet termelő személyes vagyontárgyak utasítás szerinti megőrzése és
elszámolása, beleértve az értékpapír-megőrzést is
- a széfszolgáltatás
- az értékmegőrzés
- az értékpapír letéti őrzése
- az ügyfél letétbe helyezett értékpapírjainak ellenőrzése, hitelesítése
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az ügyvédi, közjegyzői letétkezelés, lásd 69.10.19
66.19.9
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Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészítő szolgáltatás

Nem tartozik ide:
- a biztosítás, viszontbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, lásd 65
66.19.91

Pénzügyi tanácsadás
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Idetartozik:
- a pénzügyi tanácsadás- piacelemzés, információ
Nem tartozik ide:
- a fúziós és akvíziós ügyletek, lásd 66.19.21
- a vállalkozás- és kockázatitőke finanszírozás, lásd 66.19.22
- a letétkezelés, -megőrzés, lásd 66.19.3
- a biztosítási és a nyugellátási tanácsadás, lásd 66.29.19
- a portfólió kezelés, lásd 66.30.11
- az adózási tanácsadás, lásd 69.20.3
- a pénzügyi üzletviteli tanácsadás (kivéve adózás) lásd 70.22.12

2

66.19.92

Pénzügyi tranzakciók feldolgozása, bankközi elszámolóház

Idetartozik:
- a pénzügy tranzakciók folyamataival kapcsolatos szolgáltatások; a pénzügyi mérlegek hitelesítése, a
tranzakciók jóváhagyása, a átutalásban részt vevők ki- és bemenő forgalmának elszámolása, pénzátutalás, a
bankok vagy hitelkártya tulajdonosok) értesítése az egyedi tranzakciókról és napi elszámolás készítése
- csekk, váltó, egyéb fizetési meghagyás elszámolása
- a bankkártya elfogadóhely szolgáltatása
Nem tartozik ide:
- az értékpapír tranzakciók feldolgozása, lásd 66.19.10
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66.19.99

Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészítő szolgáltatás

Idetartozik:
- a jelzálog- és hitelügynöki szolgáltatás
Nem tartozik ide:
- a biztosítás, viszontbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, lásd 65
- a pénz (bankjegy, érme) csomagolása, lásd 82.92.10
66.2

Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

66.21

Kockázatértékelés, kárszakértés

66.21.1

Kockázatértékelés, kárszakértés

66.21.10

Kockázatértékelés, kárszakértés

Idetartozik:
- a biztosítási igény jogosságának vizsgálata, a biztosítási szerződések által fedezett károk és veszteségek
nagyságrendjének meghatározása, az elszámolás elintézése
- a kifizetések jóváhagyása
- a kárszakértés, kárbecslés
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az ingatlanbecslés, lásd 68.31.16
- az egyéb rendeltetésű becsüsi tevékenység, lásd 74.90.12
66.22

Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

66.22.1

Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

66.22.10

Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
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Idetartozik:
- a biztosítás ügynöki tevékenység (pl.: a viszontbizosítások és évjáradék biztosítások értékesítése,
közvetítése, ügyfélszerzés)

8
0

66.29

Biztosítással, nyugdíjalappal kapcsolatos egyéb kiegészítő szolgáltatás

66.29.1

Biztosítással, nyugdíjalappal kapcsolatos egyéb kiegészítő szolgáltatás

66.29.11

Aktuáriusi szolgáltatás
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Idetartozik:
- a biztosítási díjak és kockázatok számítása
66.29.19

2

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

Idetartozik:
- a biztosítások és nyugdíjalapok adminisztrációja
- a kármentés adminisztrációja
- a biztosításokkal és nyugdíjalapokkal kapcsolatos tanácsadás
66.3

Alapkezelés

66.30

Alapkezelés

66.30.1

Alapkezelés
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66.30.11

Portfóliókezelés (kivéve: nyugdíjalap)

Idetartozik:
- a nyugdíjalapok kivételével minden egyéb egyéni, üzleti és egyéb portfóliós eszköz kezelése díjazásért vagy
jutalék ellenében, a kezelők döntik el, milyen befektetéseket vesznek vagy adnak el: például portfóliókezelésben állnak közös vagy egyéb befektetési alapok vagy vagyonok
Nem tartozik ide:
- az értékpapírok vétele és eladása díjazásért, lásd 66.12.11
- a személyes pénzügyi tanácsadás, ahol nem hoznak döntéseket az ügyfél javára, lásd 66.19.91
- a nyugdíjalap kezelés, lásd66.30.12
66.30.12

Nyugdíjalapkezelés
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L NEMZETGAZDASÁGI ÁG - INGATLANÜGYLETEK
68

Ingatlanügyletek

68.1

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.10

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.10.1

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.10.11

Lakóingatlan és a hozzá tartozó telek adásvétele

Idetartozik:
- a lakóingatlan és a kapcsolódó telek forgalmazása kereskedelmi áruként saját számlára, abban az esetben,
ha ez nem minősül saját befektetett eszköz értékesítésének
Lakóingatlanok lehetnek például kertes házak, többlakásos épületek, apartmanok, öröklakások. Ezek az
ingatlanok lehetnek bérbe vagy tulajdonba vehetők.
Nem tartozik ide:
- az eladó által épített lakóingatlanok értékesítése, lásd 41.00.1
- a lakótelek értékesítése, lásd 68.10.13
68.10.12

Idetartozik:
- az időmegosztásos üzemeltetésű ingatlanok saját számlás adásvétele
68.10.13

Lakótelek adásvétele
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Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan adásvétele
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Idetartozik:
- a lakótelkek értékesítése saját számlára, kereskedelmi áruként. A telek lehet megosztott telekrész is
Idetartozik még:
- a földterület felosztása telkekre, ingatlanfejlesztés nélkül
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Nem tartozik ide:
- a földterület felparcellázása ingatlanfejlesztéssel együtt (pl. utak, közművek építése stb.), lásd 42.99.29
68.10.14
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Nem lakóingatlan és a hozzá tartozó telek adásvétele

Idetartozik:
- a nem lakás célú ingatlanok forgalmazása kereskedelmi áruként saját számlára. A tárgyi eszközök között
nyilvántartott ingatlanok értékesítése nem minősül gazdasági tevékenységnek.
A nem lakás célú ingatlanok lehetnek például:
- gyárak, üzemek, irodaépületek, raktárak
- színházak, többfunkciós épületek, melyek elsődlegesen nem lakás célúak
- mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ingatlanok
- hasonló ingatlanok
Nem tartozik ide:
- az eladó által épített nem lakóingatlan értékesítése, lásd 41.00.2
- a nem lakótelek értékesítése, lásd 68.10.15
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68.10.15

Nem lakótelek adásvétele

Idetartozik:
- a beépítetlen nem lakótelek forgalmazása kereskedelmi áruként saját számlára. A tárgyi eszközök között
nyilvántartott ingatlanok értékesítése nem minősül gazdasági tevékenységnek. A telek lehet megosztott
telekrész is.
Idetartozik még:
- a földterület felosztása telkekre, ingatlanfejlesztés nélkül
Nem tartozik ide:
- a földterület felparcellázása ingatlanfejlesztéssel együtt (pl. utak, közművek építése stb.), lásd 42.99.29
68.2

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.20

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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68.20.1

Saját tulajdonú és bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.20.11

Saját tulajdonú és bérelt lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Idetartozik:
- a saját tulajdonú vagy bérelt lakóingatlan tartós bérbeadása, tartós bérlete, üzemeltetése:
- házak, lakások, apartman házak
- többségében lakásokat tartalmazó többcélú épületek
- mobil lakások (lakókonténerek) elhelyezésére szolgáló területek
- időmegosztásos (time share) tulajdonban lévő lakóingatlan
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a lakás bérbeadása, amennyiben önálló lakásként funkcionál, azaz a lakószobán felül saját kizárólagosan
használt mellékhelyiségekkel (konyha, fürdőszoba) rendelkezik
Nem tartozik ide:
- a szálláshely biztosítása rövid távra szállodában, motelben, panzióban, kollégiumban, kempingben és egyéb
szálláshelyen, lásd 55
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a lakrész, szoba kiadása közös használatú mellékhelyiségekkel (konyhával, fürdőszobával), nem turisztikai
célra (albérlet), lásd 55.90.19
68.20.12
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Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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Idetartozik:
- a saját tulajdonú vagy bérelt ipari, kereskedelmi, illetve egyéb nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése
tartós használatra
Például:
- gyárak, üzemek, irodaépületek, raktárak
- színházak, kiállítási csarnokok, többfunkciós épületek, melyek elsődlegesen nem lakás célúak
- mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és hasonló ingatlanok
- a zárható garázsok, lakókocsi-parkolók, egyéb parkolóhelyek bérbeadása tartós használatra, jellegzetesen
havi vagy éves időtartamra
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az állami tulajdonban vagy használatban levő épületek működtetése
- tárolási lehetőség bérbeadása a bérbevevő saját árujának raktározására
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68.3

Ingatlanügynöki, kezelési szolgáltatás

68.31

Ingatlanügynöki tevékenység

68.31.1

Ingatlanügynöki tevékenység
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a vagyonkezeléssel és az ingatlan átruházással kapcsolatos jogi szolgáltatás, lásd 69.10.19
68.31.11

Lakóingatlan és a hozzá tartozó telek ügynöki értékesítése

Idetartozik:
- a lakóházak, lakások, apartmanok, egyéb lakóépületek és a kapcsolódó telek értékesítése és hasonló
közvetítői tevékenység, beleértve a vételt, eladást, bérbeadást díjazásért vagy szerződéses alapon
Nem tartozik ide:
- az időmegosztásos (time-share) üzemeltetésű ingatlannal kapcsolatos ingatlanügynöki szolgáltatás, lásd
68.31.12
68.31.12

Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan ügynöki értékesítése

Idetartozik:
- az ingatlanügynökségek, brókerházak időmegosztásos (time-share) üzemeltetésű ingatlanokkal kapcsolatos
szolgáltatásai
68.31.13

Lakótelek ingatlanügynöki értékesítése

Idetartozik:
- a beépítetlen lakótelek ingatlanügynökségek és brókerházak általi ügynöki értékesítése, és hasonló
közvetítői tevékenység, beleértve a vételt, eladást, bérbeadást díjazásért vagy szerződéses alapon
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68.31.14

Nem lakóingatlanhoz kapcsolódó ingatlanügynöki értékesítés

Idetartozik:
- a nem lakóépületek, például irodák, gyárak, üzletek stb. és a hozzá tartozó földterület értékesítés és hasonló
közvetítői tevékenység ingatlanügynökségek és brókerházak által, beleértve a vételt, eladást, bérbeadást
díjazásért vagy szerződéses alapon
68.31.15

Nem lakótelek ingatlanügynöki értékesítése

Idetartozik:
- a nem lakótelek ingatlanügynökségek és brókerházak általi ügynöki értékesítése, és hasonló közvetítői
tevékenység, beleértve a vételt, eladást, bérbeadást díjazásért vagy szerződéses alapon
68.31.16

Ingatlanértékbecslés

Idetartozik:
- a lakóingatlanok, a nem lakóingatlanok és a hozzá tartozó földterületek, valamint az üres lakó- és nem
lakótelkek értékbecslése díjazásért vagy szerződéses alapon
68.32

Ingatlankezelés

68.32.1

Ingatlankezelés

68.32.11

Lakóingatlankezelés díjazásért vagy szerződéses alapon
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Idetartozik:
- a házak és egyéb lakóingatlanok üzemeltetése díjazásért vagy szerződéses alapon- többlakásos apartman
ház (vagy többcélú többségében lakásokat tartalmazó épületek) üzemeltetése
- a mobil lakások (lakókonténerek) elhelyezésére szolgáló területek üzemeltetése
- a bérleti díj (lakbér) összegyűjtése- a közös tulajdonú lakóházak kezelése
Nem tartozik ide:
- az időmegosztásos (time-share) üzemeltetésű ingatlannal kapcsolatos ingatlanügynöki szolgáltatás, lásd
68.31.12

1
0
-

á
v

68.32.12

Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan kezelése díjazásért vagy szerződéses alapon

68.32.13

Nem lakóingatlankezelés díjazásért vagy szerződéses alapon
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Idetartozik:
- az ipari, a kereskedelmi, a többcélú, döntően nem lakásokat tartalmazó stb. ingatlanok kezelése
- a mezőgazdasági, az erdészeti és hasonló tulajdon kezelése- az állami tulajdonban vagy használatban levő
épületek működtetése
Nem tartozik ide:
- a létesítmény-fenntartó szolgáltatások (általános belső takarítás, karbantartás, kisebb javítások elvégzése,
hulladékkezelés, őrzésvédelem), lásd 81.10.10
- a különleges létesítmények (mint például katonai támaszpontok, börtönök és egyéb létesítmények) kezelése
(kivéve:számítógép-üzemeltetés) lásd 81.10.10
- a sportlétesítmények működtetése, lásd 93.11.10
- a pihenési, szórakozási létesítmények működtetése, lásd 93.29.1

2

1
0
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M NEMZETGAZDASÁGI ÁG - SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG
69

Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

69.1

Jogi tevékenység

69.10

Jogi tevékenység

69.10.1

Jogi tevékenység

Nem tartozik ide:
- a bíróság közigazgatása, lásd 84.23.11
69.10.11

Jogi tanácsadás, képviselet büntetőeljárásban

Idetartozik:
- a büntetőjog területén végzett jogi tanácsadás, jogi képviselet és a kapcsolódó jogi szolgáltatások (védelem,
bizonyítékok, tanúk, szakértők felkutatása stb.)
69.10.12

t
a

Jogi tanácsadás, képviselet gazdasági jogi eljárásban

Idetartozik:
- az üzleti és kereskedelmi jog területén végzett tanácsadás és képviselet a bírósági és kvázi-bírósági
eljárásokban és ehhez kapcsolódó szolgáltatások
69.10.13

z
o
lt

Jogi tanácsadás, képviselet munkajogi eljárásban

á
v

Idetartozik:
- a munkajogi eljárás területén végzett tanácsadás és képviselet a bírósági és kvázi bírósági eljárásokban és
ehhez kapcsolódó szolgáltatások
69.10.14

1
0
-

Jogi tanácsadás, képviselet polgári jogi eljárásban

Idetartozik:
- a polgári jogi eljárás területén végzett tanácsadás és képviselet a bírósági és kvázibírósági eljárásokban és
ehhez kapcsolódó szolgáltatások
69.10.15

6

8
0

Jogi szolgáltatás szabadalommal, szerzői joggal, szellemi tulajdonnal kapcsolatban

Idetartozik:
- a szabadalmi, szerzői jogi és szellemi tulajdonnal kapcsolatos okirat elkészítése, hitelesítése, tanúsítása és
ehhez kapcsolódó szolgáltatások
Nem tartozik ide:
- a szellemi tulajdon és hasonló termék felhasználási jogának engedélyezése, lásd 77.40.1
69.10.16

1
0

2

Közjegyzői szolgáltatás, egyéb jogi dokumentumok létrehozása

Idetartozik:
- az érvényesíthető és bizonyító értékű közjegyzői és egyéb jogi okiratok létrehozása, hitelesítése, megőrzése
A szolgáltatás körébe olyan területek tartoznak, mint a családjog (pl. házassági szerződés), öröklési jog és
végrendelet, ingatlan átruházás, társasági jog, stb
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szabadalommal, szerzői joggal, szellemi tulajdonnal kapcsolatban készített okiratok, lásd 69.10.15
69.10.17

Egyezségi és békéltető eljárás

Idetartozik:
- a közreműködés, amely magába foglalja az egyezségi eljárást vagy közvetítést a munkavállalók és a
vezetők, illetve cégek vagy magánszemélyek közötti vita esetén az egyezség létrehozása érdekében
Nem tartozik ide:
- az egyik fél érdekének képviselete a vitában, lásd 69.10.12-69.10.14
- a döntőbírói tevékenység, lásd 84.23.11
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69.10.18

Aukcióval kapcsolatos jogi szolgáltatás

Idetartozik:
- az aukció során a vagyonátruházással kapcsolatos jogi szolgáltatás
Nem tartozik ide:
- a jogi eljárástól független aukció, lásd 82.99.19
69.10.19

Egyéb jogi szolgáltatás

Idetartozik:
- a letétkezelés és a ingatlan átruházással kapcsolatos jogi szolgáltatás
- az ügyfeleknek nyújtott jogokra, jogi kötelezettségekre vonatkozó tanácsadás és egyéb jogi szolgáltatás
69.2

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

69.20

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

69.20.1

Könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás

69.20.10

Könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás

t
a

Idetartozik:
- a könyvelési tételek és a kiegészítő nyilvántartások ellenőrzése annak megállapítása érdekében, hogy a
szervezetnek az adott időszakra vonatkozó pénzügyi, számviteli kimutatása és a működés eredményei a
valós állapotot tükrözik-e, illetve betartotta-e a számviteli irányelveket
Nem tartozik ide:
- a beszámoló felülvizsgálata, lásd 69.20.21
- az üzletvezetés folyamatának ellenőrzése, lásd 70.22.11
69.20.2

z
o
lt

Számviteli szolgáltatás

1
0
-

Nem tartozik ide:
- az adatfeldolgozás, lásd 63.11.11
69.20.21

á
v

8
0

Beszámoló felülvizsgálata

Idetartozik:
- az éves és időközi pénzügyi és egyéb számviteli jelentés, beszámoló felülvizsgálata, a felülvizsgálat
hatóköre kisebb, mint a könyvvizsgálaté és kevesebb garanciát nyújt
- mérleg elemzése stb.
69.20.22

1
0

6

Számviteli jelentés összeállítása

2

Idetartozik:
- a pénzügyi, számviteli jelentés, beszámoló összeállítása a megbízó által szolgáltatott információk alapján, az
elkészített jelentések vonatkozásában nincs garancia a hitelességre
- a társasági jövedelemadó-bevallás elkészítése a pénzügyi számviteli beszámolókkal egy csomagban külön
díjért
- az eredménykimutatás és mérleg összeállítása stb.
Nem tartozik ide:
- a társasági adó összeállítása, ha azt önálló szolgáltatásként nyújtják, lásd 69.20.3
69.20.23

Könyvelés

Idetartozik:
- a gazdasági események számlarend szerinti besorolása és rögzítése a számviteli nyilvántartásokban,
pénzben vagy egyéb mértékegységben kifejezve
Nem tartozik ide:
- a fizetési jegyzék, bérszámfejtés, főkönyvi feladás, lásd 69.20.24
- az adóbevallással kapcsolatos könyvviteli szolgáltatás, lásd 69.20.3
- a számlagyűjtés a követelésbehajtás keretében, lásd 82.91.12
69.20.24

Bérszámfejtés

Idetartozik:
- a fizetési jegyzék, bérszámfejtés, főkönyvi feladás
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69.20.29

Egyéb számviteli szolgáltatás

Idetartozik:
- az egyéb számviteli szolgáltatás, mint bizonylatolás, értékelés, előzetes beszámoló elkészítése
69.20.3

Adótanácsadás

69.20.31

Adótanácsadás, adóbevallás készítése vállalkozások részére

Idetartozik:
- a vállalkozási adótanácsadás és valamennyi adónem bevallásának elkészítése (pl. társasági adó)
69.20.32

Egyéni adóbevallás készítése, adótervezés

Idetartozik:
- az adótanácsadás és tervezés nem társasági formában működő vállalkozások/szervezetek számára- az
adótanácsadás és tervezés magánszemélyek számára
69.20.4

Vagyonfelügyelői tevékenység csőd és felszámolási eljárás során

69.20.40

Csőd és felszámolási eljáráshoz kapcsolódó szolgáltatások

t
a

Idetartozik:
- a tanácsadás és segítségnyújtás a menedzsment és/vagy fizetésképtelen vállalkozás hitelezője számára
és/vagy csőd és felszámolási eljárás végzése

70

Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

70.1

Üzletvezetés

70.10

Üzletvezetés

70.10.1

Üzletvezető iroda tevékenysége

70.10.10

Üzletvezető iroda tevékenysége

z
o
lt

1
0
-

á
v
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0

Idetartozik:
- egy üzletvezető (vállalatirányító) iroda gazdasági irányító és felügyelő tevékenysége egy gazdasági
szervezet és egységei felett
Nem tartozik ide:
- a tulajdonosi részesedésen keresztüli vállalatirányítás (holding), lásd 64.20.10

1
0

6

70.2

Üzletviteli tanácsadás

70.21

PR, kommunikáció tanácsadás

70.21.1

PR, kommunikáció tanácsadás

70.21.10

PR, kommunikáció tanácsadás

2

Idetartozik:
- a szervezetek és egyének számára nyújtott tanácsadás, útmutatás és operatív segítségnyújtás a nagy
nyilvánossággal, a kormányzattal, szavazókkal, részvényesekkel és másokkal való kapcsolatuk és "imázsuk"
javítása érdekében
Nem tartozik ide:
- a hirdetés tervezése, megvalósítása, lásd 73.11.11
- a piac- és közvélemény-kutatás, lásd 73.20
70.22

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

70.22.1

Üzletviteli tanácsadás
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70.22.11

Stratégiai vezetési tanácsadás

Idetartozik:
- a tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás a vezetést érintő kérdésekben, mint pl.
üzletpolitika és stratégia, általános tervezés, strukturális kérdések és a szervezet ellenőrzése, részletesebben
kifejtve az általános üzletviteli tanácsadás körébe tartozhatnak a következő szolgáltatások valamelyike, vagy
azok kombinációja:
- üzletpolitika kialakítása
- olyan szervezeti felépítés meghatározása (döntéshozó rendszer), amely a leghatékonyabban valósítja meg a
szervezet célkitűzéseit
- jogi szervezettség
- stratégiai üzleti tervezés
- vállalatfejlesztés és szerkezetátalakítás, mint pl. egyesülések, vállalkozás felvásárlások, közös
vállalkozások, stratégiai szövetségek, diverzifikáció, privatizáció
- vezetői információs rendszer meghatározása
- vezetői beszámolók és ellenőrzések fejlesztése
- üzleti körforgás tervezése
- az üzletvezetés folyamatának ellenőrzése
- profitnövelő programok kifejlesztése
- olyan szolgáltatások, amelyek iránt egy szervezet felső vezetése különös érdeklődést tanúsít
Nem tartozik ide:
- a jogi tanácsadás és képviselet, lásd 69.10.1
- az egyesüléssel és vállalkozás felvásárlással kapcsolatos tanácsadás, közvetítés, lásd 66.19.21
70.22.12

t
a

z
o
lt

Pénzügyi üzletviteli tanácsadás (kivéve: adózás)

Idetartozik:
- a tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás a pénzügyi döntéshozó területeken, mint pl.:
- forgó tőke és likviditás menedzselése, ideális tőkeösszetétel meghatározása
- tőkebefektetési javaslatok elemzése
- vagyonkezelés
- számviteli rendszer, költséggazdálkodási és költségvetés
- ellenőrzési eljárás fejlesztése
- egyesüléssel és vállalatfelvásárlással kapcsolatos pénzügyi tanácsadás, mint pl. értékelési, bérezési,
ellenőrzési és nemzetközi pénzügyi módszerekre vonatkozó tanácsadás
Nem tartozik ide:
- a számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése számviteli rendszerhez, lásd 62.01.1,
- az értékpapír-ügynöki szolgáltatás, lásd 66.12.11,
- az portfólió- és alapkezelési szolgáltatás, lásd 66.30.11
- a könyvelés, könyvvizsgálat és pénzügyi auditálás szolgáltatás, lásd 69.20
- adótanácsadás és az adóbevallás elkészítése, lásd 69.20.31
70.22.13
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Marketing üzletviteli tanácsadás

2

Idetartozik:
- a tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás egy szervezet marketingstratégiája és
marketingtevékenysége területén. A marketing célú tanácsadáshoz a következő szolgáltatások valamelyike
vagy azok kombinációja sorolható:
- a marketingstratégia elemzése és meghatározása
- a vevőszolgálati szabályok, az árképzés, hirdetési és értékesítési csatornák meghatározása
- értékesítési menedzsment és a személyzet képzése
- marketingcsatornák (nagy- a és kiskereskedelmi forgalmazás, direkt mail, franchise stb.) megszervezése,
csomagolás tervezése, továbbá mindazon szolgáltatások, amelyek egy szervezet marketingstratégiájához és
tevékenységéhez szükségesek
Nem tartozik ide:
- a PR-kommunikáció, lásd 70.21.10
- a reklámtevékenység, lásd 73.11
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70.22.14

Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás

Idetartozik:
- a tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás egy szervezet emberi erőforrás stratégiájával,
politikájával, gyakorlatával kapcsolatban; a humánpolitikai célú tanácsadáshoz a következő szolgáltatások
valamelyike vagy azok kombinációja sorolható:
- toborzás, javadalmazás, juttatások teljesítménymérés és értékelés
- szervezeti fejlesztés (csoportok közötti és csoporton belüli tevékenység fejlesztése)
- munkaerő képzése és fejlesztési igényei
- munkavállalók támogatása áthelyezési tervek esetén, vagy az áthelyezés során
- utódlás tervezése
- a kormányzati szabályzatok megismertetése olyan területeken, mint egészség, munkavédelem
javadalmazás és a munkavállalók jogai
- munkaadó-munkavállaló viszonya
- humán erőforrás felülvizsgálata
Nem tartozik ide:
- a munkaközvetítés, lásd 78.10.1
- az oktatási tanácsadás, lásd 85.60.10
70.22.15

Termelésszervezési tanácsadás

t
a

Idetartozik az olyan tevékenységek szervezési tanácsadása, mint például:
- a tanácsadás a termelési rendszerek és folyamatok fejlesztéséhez
- az irodai és szolgáltatási tevékenységek fejlesztése, mint például:
- iroda elrendezése
- munkafolyamat tervezése és munkaszabványok készítése
- az iroda automatizálás, mint például: automatizált rendszerek kiválasztása és telepítése
- a termékfejlesztés, minőségbiztosítás és minőség irányítás
- az üzembiztonság, megelőzés és védelem
Nem tartozik ide:
- az ellátási lánccal kapcsolatos tanácsadása, lásd 70.22.16
- a mérnöki tanácsadás és tervezés ipari és termelési létesítményekkel és folyamatokkal kapcsolatban, lásd
71.12.17
- az agronómus és agrárközgazdász által nyújtott tanácsadás, lásd 74.90.19

z
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70.22.16
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Ellátási rendszerre vonatkozó és egyéb vezetői tanácsadás

6

Idetartozik:
- az integrált ellátási lánccal összefüggő irányítási tanácsadás; az integrált ellátási lánccal összefüggő
irányítási tanácsadás egy csomagtermék, amely magában foglalja a készletgazdálkodással, raktárazással,
tárolással és elosztással kapcsolatos tervezési és irányítási tevékenységeket
- a logisztikai irányítási tanácsadás, mint például:
- készletgazdálkodásra vonatkozó logisztikai tanácsadás, amely a meglévő készlet figyelembevételével
meghatározza a leghatékonyabb készletszükségletet a megbízó számára
- elosztásra és szállításra vonatkozó logisztikai tanácsadás, amely kiterjed az ügyfél által végzett
tevékenységekre, mint a javak tárolása, kezelése és a szervezeten belüli mozgatása, hogy lehetővé tegye a
javak szállítását az ügyféltől a felhasználóhoz
- raktározásra és tárolásra vonatkozó logisztikai tanácsadás, amely kiterjed a tételek fogadására, tárolására
és kibocsátására
- logisztikával összefüggő karbantartási tanácsadás
- a m.n.s. egyéb üzletviteli tanácsadás
Nem tartozik ide:
- az építészmérnöki tanácsadói szolgáltatás, lásd 71.11.24
- a mérnöki tanácsadás, lásd 71.12.11
- a környezetvédelmi tanácsadás, lásd 74.90.13
- az egyéb, m.n.s. tudományos és műszaki tanácsadás, lásd 74.90.19

2
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70.22.17

Üzletmenetet támogató szolgáltatás

Idetartozik az olyan szolgáltatás csomag, amely összekapcsolja az információtechnológiára alapuló
szolgáltatást a (megoldási lehetőségtől függően fizikai vagy szellemi) munkaerővel, a gépekkel, az egyéb
lehetőségekkel, annak érdekében, hogy támogassa, ellássa, irányítsa a következő termelési folyamatokat a
megbízó számára:
- pénzügyi üzleti folyamatok, mint például pénzügyi tranzakciós folyamat hitelkártya kifizetéssel, kölcsönzéssel
kapcsolatos tevékenységek
- humán erőforrással kapcsolatos üzletviteli tevékenység pl. jövedelmek adminisztrációja, fizetési jegyzék
készítése és személyzeti irányítás
- ellátási lánccal kapcsolatos üzletviteli folyamat mint készletgazdálkodási, beszerzési, logisztikai
tevékenységek, termelésütemezés és rendelés
- ügyfélkapcsolati üzletviteli folyamatok, mint segítségnyújtás, help desk, telefonközpont, ügyfélszolgálat
- vertikális piaci folyamatok, amelyek olyan sajátos ágazatok által irányítottak, mint pl. áramellátás, vegyipar,
olajtermelés
- az ügyfél egyéb üzleti folyamatai
70.22.2

Egyéb projektvezetési szolgáltatás (kivéve építési projekt)

Nem tartozik ide:
- a mérnökök építési projekt vezetése, 71.12.20
70.22.20

Egyéb projektvezetési szolgáltatás (kivéve építési projekt)

t
a
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Idetartozik:
- a projektek előkészítése, megvalósítása során az erőforrások felhasználásának koordinálása és felügyelete
az ügyfél számára
- a projekt összefogása, amely magába foglalja a költségvetés készítését, az elszámolást és a költségek
ellenőrzését, és egyéb végrehajtási feltételek tervezését, az alvállalkozók munkájának koordinálását, a
felügyeletet és a minőségellenőrzést stb.
- a projekt irányítás, amely magába foglalja a vezetést és az irodai vezetést saját személyzet biztosításával
vagy anélkül
Nem tartozik ide:
- a mérnökök építési projekt vezetése, 71.12.20
70.22.3

Egyéb üzletviteli tanácsadás

70.22.30

Egyéb üzletviteli tanácsadás
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Idetartozik:
- a regionális, ipari és turizmussal összefüggő fejlesztési tanácsadás

1
0

71

Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

71.1

Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás

2

Idetartozik:
- a mérnöki, építészeti specifikációjú építmények, szerkezetek, rendszerek vagy szerkezeti részek részletes
helyszínrajza, terve, illusztrációja, alaprajza elkészítése műszaki rajzolók, technikusok által
71.11

Építészmérnöki tevékenység

71.11.1

Építészeti terv, tervrajz

71.11.10

Építészeti terv, tervrajz

71.11.2

Épületre vonatkozó építészmérnöki szolgáltatás

Nem tartozik ide:
- a belsőépítészet, lásd 74.10.11
71.11.21

Lakóépületekre vonatkozó építészmérnöki szolgáltatás

Idetartozik:
- az egylakásos lakóépületek,
- a többlakásos lakóépületek építészmérnöki szolgáltatások

286

SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

71.11.22

Nem lakóépületekre vonatkozó építészmérnöki szolgáltatás

Idetartozik a következő építési projektekkel kapcsolatos építészi szolgáltatás:
- az irodaépületek
- kereskedelmi és vendéglátó
- ipari épületek
- szállodák és konferenciaközpontok
- egészségügyi épületek
- szórakoztató, szabadidős és kulturális épületek
- oktatási épületek
- ipari épületek
- közlekedési és szállítási létesítmények
- egyéb nem lakóépületek
71.11.23

Műemlékvédelmi építészmérnöki szolgáltatás

Idetartozik:
- az építészmérnöki szolgáltatás, amely eleget tesz az építmény történelmi jellegének megőrzésére vagy
helyreállítására vonatkozó jogi követelményeknek
71.11.24

t
a

Építészmérnöki tanácsadás

Idetartozik:
- az építészeti szakértői vélemény készítése, tanúvallomás tétele bíróság vagy köztestület számára olyan
szakértő által, aki a szakértői vélemény elkészítéséhez megfelelő építészeti képesítéssel, tapasztalattal,
gyakorlattal, készséggel és tudással rendelkezik az adott területen, melyek alapján jogosult a szakterületet
vagy annak tárgyát illetően szakvéleményt nyilvánítani (pl. igazságügyi szakértés)
- az építészettel kapcsolatos tanácsadás, tanulmányok beszámolók és jelentések készítése
Nem tartozik ide:
- a más építészeti tevékenység keretében végzett speciális projekttel kapcsolatos tanácsadás, tanulmány,
beszámolók és jelentések készítése, lásd a következő szolgáltatásfajtákat: 71.11.21, 71.11.22, 71.11.23
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71.11.3

Település és tájtervezés

71.11.31

Településtervezés
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Idetartozik:
- a terület használattal, a rendezési terv kiválasztásával, szabályozással és közművesítéssel, az úthálózattal
valamint a terület gondozásával kapcsolatos tervek készítése a következetes, koordinált településfejlesztés
megteremtése, fenntartása érdekében, mint például:
- az átfogó településtervezés
- a közösségi településtervezés
- a településterv sajátos ellátási vagy létesítményi elemeinek pl. közlekedés, közművesítés stb. tervezése
- a település rehabilitációjára és felújítására vonatkozó tanulmányok és tervek készítése
- a tömeg- és magánközlekedésre és elérhetőségre vonatkozó tanulmányok és tervek készítése
- a település gazdasági és társadalmi viszonyainak fenntarthatóságára vonatkozó tanulmányok és tervek
készítése
- a megvalósíthatósági tanulmány készítése
- a településtervezésre vonatkozó tanácsadás, pl. szakértői vélemény készítése, igazságügyi szakértés,
eljárásrendre, programfejlesztésre és egyéb településtervezésre vonatkozó tanácsadás
Idetartozik még:
- a településfejlesztési tervek környezeti hatástanulmányainak készítése, beleértve gazdasági becsléseket
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Nem tartozik ide:
- a nem lakóépületekre vonatkozó fejlesztési tevékenység, lásd 41.00.2
71.11.32

Vidéktervezés

Idetartozik:
- az olyan fejlesztési terv, amely leírja a vidék hosszú távú fejlesztését, az infrastruktúra, a lakóterületek, ipari,
kereskedelmi, szabadidős és egyéb intézmények esetében
- a nagy földrajzi területre kiterjedő és hosszú időtávra szóló átfogó tervezés
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71.11.33

Területrendezési tervezés

Idetartozik:
- az építési területre vonatkozó tervezés, amely a
- lakásépítési projektekre
- nem lakásépítési projektekre
- szabadidős és szórakoztató épületek projekteire vonatkozóan bemutatja az épületek, utak, parkok és egyéb
létesítmények javasolt elhelyezkedését
71.11.4

Tájrendezési, építészeti tanácsadás

71.11.41

Tájrendezéstervezés

Idetartozik:
- a lakóépületre vonatkozó projektek tervezése:
- egylakásos lakóépületek
- többlakásos lakóépületek
- beépíthető terület felosztásának tervezése
- a nem lakóépületre vonatkozó projektek tervezése:
- üzemi, gazdasági épületek
- szállodák, konferenciaközpontok, stadionok és sportcsarnokok
- oktatási épületek
- egészségügyi létesítmények, büntetés-végrehajtási intézetek
- egyéb nem-lakóépületek
- a rekreációs és szabadidős projektek tervezése:
- városközpontok és közterek
- építménynek nem minősülő rekreációs létesítmények, parkok és természeti területek
- közlekedési utak
- üdülőhelyek
- egyéb rekreációs és szabadidő projektek
Idetartozik még:
- a terep-előkészítés és rendezés, mint tereptakarítási és egyengetési terv készítése, vízelvezetés tervezése,
erózió- és üledékszabályozás tervezése, támfalak tervezése, valamint külső öntözőberendezés tervezése
- a megvilágítással és jelzésekkel kapcsolatos tervek, bekötőutak és ösvények tervezése, hozzáférés,
elérhetőség tervezése
- a speciális célra használt szerkezetek, építmények tervezése
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71.11.42
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Tájrendezéstervezési tanácsadás
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Idetartozik:
- a szakértői tanúságtétel, igazságügyi szakértés készítése bíróság vagy köztestület számára olyan egyén
által, aki a szakértői vélemény elkészítéséhez megfelelő tájrendezési és építészeti képesítéssel,
tapasztalattal, gyakorlattal, készséggel és tudással rendelkezik az adott területen
- a tájrendezéssel kapcsolatos tanácsadás, tanulmányok és jelentések készítése
Nem tartozik ide:
- a más tájrendezési tevékenységekkel együtt speciális projektek keretében végzett tájépítési, tájrendezési
tanácsadás, tanulmányok és jelentések készítése, lásd 71.11.41
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71.12

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

71.12.1

Mérnöki szolgáltatás

Nem tartozik ide:
- a mérnöki kutatás, kísérleti fejlesztés, lásd 72.19.3

288

SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

71.12.11

Mérnöki tanácsadás

Idetartozik:
- az ügyfél számára nyújtott, a mérnöki tudománnyal és módszerekkel kapcsolatos tanácsadás, amennyiben
az független adott mérnöki projekttől, beleértve az eljárások, célkitűzések elemzését, szabályzókra vonatkozó
tanulmányok készítését és elszámolást
- a szakértői tanúság, igazságügyi szakvélemény készítése olyan egyén által, aki a szakértői vélemény
elkészítéséhez megfelelő mérnöki képesítéssel, tapasztalattal, gyakorlattal, készséggel és tudással
rendelkezik és elismert, hogy képes szakvéleményt nyújtani az adott területen
- a hibás mérnöki rendszerek vagy struktúrák mérnöki vizsgálata az okozati tényező meghatározása céljából
Nem tartozik ide:
- a projekttel kapcsolatos tanácsadás, tanulmány és beszámoló készítése, a projekt típusától függően lásd
71.12.12-72.12.19
71.12.12

Épületek építéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatás

Idetartozik:
- a lakóépület építéséhez szükséges formatervek, tervek és tanulmányok készítése, mint például:
- új és meglévő lakások - sorházak, apartmanok stb.
- vegyes használatú épületek, amelyekben túlnyomórészt
- a beépített szintek nettó területének 50 százalékát meghaladóan lakások vannak
- új és meglévő kereskedelmi, köz- és intézeti épület építéséhez szükséges tervek, tanulmányok készítése,
beleértve azokat a vegyes használatú épületeket, amelyeket túlnyomórészt kereskedelmi, köz- és intézeti
célokra használnak, mint például:
- irodaépületek
- bevásárlóközpontok
- szállodák és éttermek
- benzinkutak és áruházak
- busz- és kamionterminálok
- kórházak, iskolák, templomok
- börtönök, stadionok és csarnokok
- könyvtárak és múzeumok
Idetartozik még:
- a speciális lakóházi, kereskedelmi, köz és intézeti célokra használt épületekre vonatkozó mérnöki
tanácsadás
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Nem tartozik ide:
- a nem speciális projektekre vonatkozó mérnöki tanácsadás, lásd 71.12.11
71.12.13

6

Energiaellátásra vonatkozó mérnöki szolgáltatás

1
0

Idetartozik:
- az elektromos áram előállításának különböző lehetőségéhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatás:
- szén és egyéb szerves eredetű energia, mint olaj és gáz
- nukleáris energia
- vízi energia
- egyéb energiák, mint nap-, szél-, geotermikus energia, beleértve a kombinált hő- és elektromos-energia
termelési lehetőségeket
- az elektromos energia föld feletti és föld alatti továbbítására és elosztására vonatkozó mérnöki szolgáltatás

2

71.12.14

Közlekedésre vonatkozó mérnöki szolgáltatás

Idetartozik az alábbi feladatokkal kapcsolatos valamennyi mérnöki szolgáltatás, beleértve a tervezést,
tanulmánykészítést:
- az autópályák, utak és utcák, beleértve a gépjármű-közlekedés által használt emelt autópályákat is,
- a hidak és alagutak
- az úthoz kapcsolódó kiegészítő közlekedési tereptárgyak, mint pihenőhelyek, súlyellenőrző állomások,
vámfülkék/fizetőkapuk
- a tömegközlekedési rendszerek, mint a keskenynyomtávú vagy föld alatti városi vasútrendszerek
- a vasutak és kapcsolódó struktúrák
- a vasúti hidak és alagutak
- a tengeri és szárazföldi kikötők
- az elsődlegesen szállítási célokra használt kikötők, zsilipek, csatornák és gátak
- a repülőterek, kifutópályák, hangárok
- az egyéb légiközlekedési létesítmények
- az űrszállítási létesítmények
- az olajszállítás létesítmények
- az egyéb, m.n.s. szállítási létesítmények
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71.12.15

Hulladékgazdálkodással (veszélyes és nem veszélyes hulladékkal) kapcsolatos mérnöki
szolgáltatás

Idetartozik:
- a háztartási hulladékbegyűjtéssel és feldolgozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatás, mint például:
- újrahasznosítási lehetőségek
- komposztálási lehetőségek
- átrakó állomások
- az anyagvisszanyerés lehetőségei
- hulladéklerakó helyek
- az ipari légnemű, folyékony és szilárd hulladék begyűjtésével, kezelésével, hasznosításával és
ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő mérnöki szolgáltatás, ami általában biztosítja,
hogy a hulladék visszamaradó része biztonságosan kibocsátható legyen a természetes környezetbe, vagy a
szokásos városi rendszerekbe
- a veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatás, mint például:
- nukleáris hulladék kezelése
- vegyi anyag megsemmisítése
- barnamezős területek újrafejlesztése
- talajvíz modellezés
- szennyezett terület tisztítása
71.12.16

t
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Vízgazdálkodással, szennyvíz és vízelvezetéssel kapcsolatos mérnöki szolgáltatás
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Idetartozik:
- a vízgyűjtéssel, -elosztással, -kezeléssel és -elhelyezéssel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások, mint például:
- ivóvízelosztó rendszerek, szivattyúállomások, víztározók, víztárolási lehetőségek, vízszállító és elosztó
hálózatok, beleértve a gátakat, amelyeket elsődlegesen a helyi ivóvíz szétosztására és a sótalanító
telepekhez használnak
- esővízkezelő rendszerek, vízelvezető és -tározó rendszerek, beleértve az elsődlegesen árvízszabályozásra
szolgáló gátakat
- szennyvízgyűjtő, -kezelő és -elhelyező rendszerek
- öntöző- és vízvezeték rendszerek, beleértve az elsődlegesen öntözésre szolgáló gátakat
71.12.17
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Ipari gyártással kapcsolatos mérnöki szolgáltatás
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Idetartozik:
- a fizikai törvények és mérnöki tudomány alkalmazása a gépek, berendezések, anyagok, szerkezetek,
folyamatok és rendszerek tervezésében, fejlesztésében és alkalmazásában
- az ipari létesítményekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos mérnöki szolgáltatások:
- bányászati és kohászati létesítmények, mint bányák, kohók, malmok, finomítók, beleértve az integrált
létesítményeket és mérnöki projekt folyamatokat
- bányászati és kohászati termelési folyamatok, mint ásványok kitermelése, olvasztása, finomítása, fémek
megmunkálása
- kőolaj és petrolkémiai létesítmények, mint olaj- és gázfúrótornyok, finomítók, csővezetékek, petrolkémiai
üzemek, beleértve az integrált létesítményeket és mérnöki projekt folyamatokat
- kőolaj és petrolkémiai termékek előállítási folyamatai, pl. kitermelés, finomítás, készítmények előállítása,
keverése
- mikroelektronikai létesítmények és folyamatok, pl. mikroprocesszorok, szilícium chipek és rétegek,
mikroáramkörök és félvezetők gyártása
- textil- és ruházati üzemi létesítmények és folyamatok
- vas- és acélüzemi létesítmények és folyamatok
- egyéb m.n.s. ipari és gyártó üzemi létesítmények és folyamatok
- a termelőeszközök, ipari és gyári termékek mérnöki tervezése:
- termelő eszközök, pl., mint a mezőgazdasági, építőipari, bányászati, fémmegmunkálási, kereskedelmi és
szolgáltatóipari, fűtési, szellőztetési és légkondicionálási, energiaátviteli gépek, berendezések
- elektronikai berendezések, pl. számítógépek és perifériák, távközlési eszközök, audio- és
videoberendezések, félvezetők és egyéb elektronikus tartozékok
- elektromos berendezések, pl. világítási eszközök és azok fő és kiegészítő szerelvényei és tartozékai
- szállítási eszközök, mint gépjárművek, repülőgépek, vonatok, tengeri hajók, űrjárművek
- m.n.s. egyéb termelőeszközök és gyári termékek
Nem tartozik ide:
- az ipari formatervezés, lásd 74.10.12
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71.12.18

Távközléssel, műsorszolgáltatással kapcsolatos mérnöki szolgáltatás

Idetartozik:
- a rézvezetéket, száloptikai kábelt, koaxiális kábelt, és hibrid száloptikai-koaxiális kábelt használó hálózati
végpontok közötti hang- és adatátviteli rendszerekre vonatkozó mérnöki szolgáltatás
- a rövid- és mikrohullámú átvitelt használó hálózati végpontok közötti hang-, adat- és programátviteli
rendszerekre vonatkozó mérnöki szolgáltatás, mint:
- vezeték nélküli telefonrendszerek
- műholdas rádiórendszerek
- közvetlen műsorszóró műholdas rendszerek
- a rádió- és televíziójelek átvitelére szolgáló rendszerekre vonatkozó mérnöki szolgáltatás
- a m.n.s. hang- adat- és programátviteli vagy -terjesztő rendszerekre vonatkozó mérnöki szolgáltatás
71.12.19

Egyéb projektekre vonatkozó mérnöki szolgáltatás

Idetartozik:
- a mérnöki szolgáltatás, ami:
- földgáz- és gőzelosztó rendszerre
- egyéb m.n.s. közüzemi projektre vonatkozik
- a m.n.s. rendszerekre, folyamatokra, lehetőségekre vagy termékekre vonatkozó mérnöki szolgáltatás,
beleértve a rájuk vonatkozó tervezést, tervkészítést és tanulmányokat
71.12.2

Építési projektvezetés

71.12.20

Építési projektvezetés
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Idetartozik:
- a megbízó részére végzett építési projekt sikeres lebonyolításának és befejezésének elvállalása teljes
felelősséggel, beleértve a finanszírozás és a tervezés szervezését, a tenderek megpályázását és a teljesítés
irányítását és az ellenőrzést- a mérnökök vagy építészek által nyújtott építési projekt vezetése
Nem tartozik ide:
- az építőipari tevékenységek, lásd 41, 42
71.12.3

Földtani, geofizikai és ehhez kapcsolódó kutatás és tanácsadás
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a földtani feltáró kutatás és szaktanácsadás is
71.12.31
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Földtani, geofizikai tanácsadás

Idetartozik:
- a geológiai tanácsadás az ásványkészletre, olaj- és gázmezőkre, talajvízre vonatkozóan, a Föld vagyonának
és a kőzetalakzatok és -struktúrák tanulmányozásával
- az ásvány-, olaj-, földgázvagyon kutatására feltárására vonatkozó tanácsadás
- a földtani, geofizikai, geokémiai anomáliák értékelésére/vizsgálatára vonatkozó konzultáció
- a földtani térképezésre vagy felszíni és felszín alatti mérésekre vonatkozó tanácsadás
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71.12.32

2

Geofizikai szolgáltatás

Idetartozik:
- a földfelszín alatti alakzatok feltérképezése különböző módszerek segítségével:
- szeizmográffal, graviméterrel magnetométerrel
- egyéb földfelszín alatti felmérő módszerrel
Nem tartozik ide:
- a próbafúrás, fúrás, lásd 43.13.10
71.12.33

Ásványtani szolgáltatás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az ásványkutatás, -vizsgálat, kiértékelés
Nem tartozik ide:
- a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos próbafúrás, lásd 09.10.11
- a próbafúrás, fúrás, lásd 43.13.10
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71.12.34

Földmérés

Idetartozik:
- a földfelszín alakzatával és/vagy földfelszín részlet, helyzetével, határvonalainak felmérésével kapcsolatos
földmérés különböző módszerek segítségével, beleértve a passzázsműszeres, fotogrammetriai, hidrográfiai
módszereket térképkészítés céljából
- a műholdas adatgyűjtés
- a földmérés (pl. tulajdon, határ kijelölése)
Nem tartozik ide:
- a légi fényképezési szolgáltatás, lásd 74.20.24
71.12.35

Térképkészítés

Idetartozik:
- a térképkészítés, valamennyi térképfajta elkészítése és aktualizálása (pl. úthálózati, kataszteri, topográfiai,
síkhálózati és vízrajzi térképek), felhasználva a felmérés eredményeit, valamint más térképeket és egyéb
információs forrásokat
Nem tartozik ide:
- a térképek, atlaszok kiadása, lásd 58.11.15 és 58.11.16
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71.2

Műszaki vizsgálat, elemzés

71.20

Műszaki vizsgálat, elemzés

71.20.1

Műszaki vizsgálat, elemzés

71.20.11

Összetétel, tisztaságvizsgálat, elemzés
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Idetartozik:
- a különféle anyagok, mint víz, levegő, települési és ipari hulladék, üzemanyag, fém, só, ásványok,
élelmiszerek és vegyi anyagok műszaki vegyi és biológiai tulajdonságainak vizsgálata és elemzése
- a mikrobiológiai, biokémiai, bakteriológiai stb. tudományterületekkel kapcsolatos műszaki vizsgálat és
elemzés
Nem tartozik ide:
- az állategészségügyi ellátással kapcsolatos vizsgálat, lásd 75.00.1
- az orvosi és fogorvosi laboratóriumi vizsgálat, lásd 86.90.15
71.20.12

8
0

6

Fizikaitulajdonságvizsgálat

1
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1
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Idetartozik:
- a fém, műanyag, textil, fa, üveg, beton és egyéb anyagok fizikai tulajdonságainak, mint szilárdság,
rugalmasság, elektromos vezetőképesség, radioaktivitás vizsgálata és elemzése
- a feszültség, keménység, ütésszilárdság, kifáradás és hőellenállás vizsgálata
71.20.13

2

Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata

Idetartozik:
- a komplett gépek, motorok, járművek, szerszámok és eszközök, híradás-technikai és más berendezések
műszaki és elektromos tulajdonságainak vizsgálata és elemzése; a vizsgálat és a tesztelés eredményei
általában a vizsgált objektum viselkedési és működési jellemzőinek az értékelésében öltenek formát
A vizsgálat elvégezhető modellek segítségével, vagy hajók, repülőgépek, gátak makettjeivel.
71.20.14

Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

Idetartozik:
- a gépjárművek, motorkerékpárok, buszok, tehergépjárművek, kamionok és egyéb közúti szállító járművek
rendszeres műszaki vizsgáztatása, ellenőrzése
Nem tartozik ide:
- a gépjárművek és motorkerékpárok szervízelése, karbantartása, lásd 45.20- a kárbecslés, lásd 66.21.10
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71.20.19

Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés

Idetartozik:
- az olyan műszaki, tudományos jellegű vizsgálat és elemzés, amely nem változtatja meg a vizsgált
objektumot
- a gépek részeinek, szerkezeteinek rádiógrafikus, mágneses és ultrahangos vizsgálata a hibák feltárása
érdekében, a vizsgálatokat gyakran a helyszínen végzik
- a hajók, repülőgépek, gátak stb. hitelesítése, bizonyítvány kiállítása
- a művészeti alkotások hitelesítése és valódiságának igazolása
- a hegesztések radiológiai ellenőrzése
- a rendőrségi laboratóriumi elemzések
- a mindenfajta m.n.s. egyéb műszaki vizsgálat és elemzés
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a vizsgálata, minősítés szabványok alapján
Nem tartozik ide:
- a biztosítótársaságok részére végzett kárbecslés, lásd 66.21.10
- a személygépjárművek műszaki vizsgáztatása, lásd 71.20.14
- az orvosi és egészségügyi laboratóriumi vizsgálatok, lásd 86.90.15

72

Tudományos kutatás, fejlesztés

t
a

Nem tartozik ide:
- a piackutatás, lásd 73.20.11
72.0
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Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az egyértelműen egy tudományterületre sem besorolható kutatás és fejlesztés

á
v

72.00

Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés

72.00.1

Interdiszciplináris kutatás és kísérleti fejlesztés, kivéve eredeti termékek

72.00.11

Interdiszciplináris alapkutatás

Idetartozik:
- az olyan alapkutatás, amely mind
humántudományhoz kapcsolódik
72.00.12

1
0
-

8
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a műszaki és természettudományhoz, mind a társadalom- és

6

Interdiszciplináris alkalmazott kutatás

1
0

Idetartozik:
- az olyan alkalmazott kutatás, amely mind a műszaki és természettudományhoz, mind a társadalom- és
humántudományhoz kapcsolódik
72.00.13

2

Interdiszciplináris kísérleti fejlesztés

Idetartozik:
- az olyan kísérleti fejlesztés, amely mind a műszaki és természettudományhoz, mind a társadalom- és
humántudományhoz kapcsolódik
72.00.2

Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés eredeti termékei

72.00.20

Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés eredeti termékei

Idetartozik:
- az eredeti tudományos eredmények, például olyan találmányokra, termékekre és folyamatokra vonatkozó
ötletek, tervek, tervrajzok, képletek, amelyek ipari tulajdonként, üzleti titokként, szabadalomként stb.
oltalomban részesülhetnek és hasznosításukat másnak át lehet engedni. Ezeket az eredeti műveket saját
számlára készítik, azaz eladásra szánják anélkül, hogy előzetesen szerződést kötnének, vagy ismernék a
jövőbeni vásárlót.
72.1

Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

72.11

Biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés
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72.11.1

Egészségügyi biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés

Idetartozik az élő szervezetekkel, részeikkel, származékaikkal és modelljeikkel foglalkozó, a tudomány és
technika eredményeit felhasználó kutatás és fejlesztés, mely az élő és élettelen anyagot átalakítja
tudományos eredmény, termék vagy szolgáltatás létrehozása érdekében.
Idetartozik:
- a DNS-sel (a kódolással) kapcsolatos tudományos kutatás és fejlesztés szolgáltatások:
- genomika, gyógyszerészeti genetika, génpróbák, DNS felfejtés/szintetizálás/felerősítés, génmanipuláció
- a fehérjékkel és molekulákkal (a funkcionális blokkokkal) kapcsolatos kutatás és fejlesztés:
- fehérje/peptid felfejtés/szintetizálás, zsírsav-/fehérje-/szénhidrátmanipuláció, proteomika, hormonok és
növekedési tényezők, sejt receptorok/jelzések/feromonok
- a sejt- és szövetkultúrákkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés valamint manipuláció:
- sejt-/szövetkultúrák, szövetmanipuláció, hibridizáció, sejtegyesítés, vakcinák/immunrendszer stimulálók,
embrió manipuláció
- a folyamat biotechnológiákkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés:
- bioreaktorok, erjesztés, biofeldolgozás, biolúgozás, biokéntelenítés, biopépesítés, bioszűrés, biokörnyezethelyreállítás
- a sejt szint alatti szervezetekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés:
- génterápia, vírusvektorok

t
a

72.11.11

Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás

72.11.12

Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás

72.11.13

Egészségügyi biotechnológiai fejlesztés

72.11.2

Környezeti, ipari biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés

72.11.21

Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás

72.11.22

Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás

72.11.23

Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés

72.11.3

Mezőgazdasági biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés

72.11.31

Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás

72.11.32

Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás

72.11.33

Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés

72.11.4

Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti termékei

72.11.40

Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti termékei

2
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az eredeti tudományos eredmények a biotechnológia területén, például olyan találmányokra, termékekre és
folyamatokra vonatkozó ötletek, tervek, tervrajzok, képletek, amelyek ipari tulajdonként, üzleti titokként,
szabadalomként stb. oltalomban részesülhetnek és hasznosításukat másnak át lehet engedni. Ezeket az
eredeti műveket saját számlára készítik, azaz eladásra szánják anélkül, hogy előzetesen szerződést
kötnének, vagy ismernék a jövőbeni vásárlót.
72.19

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

72.19.1

Fizikai kutatás, kísérleti fejlesztés

Idetartozik:
- a hővel, fénnyel, elektromágnesességgel, csillagászattal stb. kapcsolatos kutatás és fejlesztés
72.19.11

Fizikai alapkutatás

Idetartozik:
- a hővel, fénnyel, elektromágnesességgel, csillagászattal stb. kapcsolatos kutatás és fejlesztés
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72.19.12

Fizikai alkalmazott kutatás

72.19.13

Fizikai kísérleti fejlesztés

72.19.2

Biológiai és kémiai kutatás és kísérleti fejlesztés

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az állatok, növények és mikroorganizmusok fiziológiájával és ökológiájával stb. valamint annak kémiai
felépítésével és a bennük végbemenő kémiai reakciókkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés
72.19.21

Biológiai és kémiai alapkutatás

72.19.22

Biológiai és kémiai alkalmazott kutatás

72.19.23

Biológiai és kémiai kísérleti fejlesztés

72.19.3

Mérnöki, műszaki kutatás és kísérleti fejlesztés (kivéve a biotechnológiát)

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az öntvényekkel, fémekkel, gépekkel, elektromossággal, kommunikációval, informatikával, hajókkal,
repülőkkel, közművekkel, építkezéssel stb. foglalkozó alkalmazott tudománnyal és technológiával kapcsolatos
kutatás és fejlesztés
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kutatás és fejlesztés a környezeti és ipari biotechnológia területén, lásd 72.11.2

z
o
lt

72.19.31

Mérnöki, műszaki alapkutatás (kivéve a biotechnológiát)

72.19.32

Mérnöki, műszaki alkalmazott kutatás (kivéve a biotechnológiát)

72.19.33

Mérnöki, műszaki kutatás és kísérleti fejlesztés (kivéve a biotechnológiát)

72.19.4

Orvostudományi, gyógyszerészeti kutatás és kísérleti fejlesztés

1
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a betegségek kezelésével, betegségmegelőzéssel, gyógyszerészettel stb. kapcsolatos kutatás és fejlesztés
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kutatás és fejlesztés az egészségügyi biotechnológia területén, lásd 72.11.1

6

1
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72.19.41

Orvostudományi, gyógyszerészeti alapkutatás

72.19.42

Orvostudományi, gyógyszerészeti alkalmazott kutatás

72.19.43

Orvostudományi, gyógyszerészeti kísérleti fejlesztés

72.19.5

Mezőgazdasági kutatás és kísérleti fejlesztés

2

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a mezőgazdasági technikákkal, gyümölcskultúrákkal, erdészettel, állattartással, haltenyésztéssel stb.
kapcsolatos kutatás és fejlesztés
72.19.51

Mezőgazdasági alapkutatás

72.19.52

Mezőgazdasági alkalmazott kutatás

72.19.53

Mezőgazdasági kísérleti fejlesztés

72.19.6

Egyéb természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a meghatározó részben a természettudományok területét érintő interdiszciplináris kutatás és fejlesztés, lásd
72.00
72.19.61

Egyéb természettudományi alapkutatás
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72.19.62

Egyéb természettudományi alkalmazott kutatás

72.19.63

Egyéb természettudományi kísérleti fejlesztés

72.19.7

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés eredeti termékei

72.19.70

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés eredeti termékei

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tudományos eredeti eredmények a természet- és mérnöktudományok területén (kivéve a biotechnológiát),
például olyan találmányokra, termékekre és folyamatokra vonatkozó ötletek, tervek, tervrajzok, képletek,
amelyek ipari tulajdonként, üzleti titokként, szabadalomként stb. oltalomban
részesülhetnek és hasznosításukat másnak át lehet engedni. Ezeket az eredeti műveket saját számlára
készítik, azaz eladásra szánják anélkül, hogy előzetesen szerződést kötnének, vagy ismernék a jövőbeni
vásárlót.
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kutatás és fejlesztés eredeti termékei a biotechnológia területén, lásd 72.11.40
72.2

Társadalomtudományi, humán kutatás és kísérleti fejlesztés

72.20

Társadalomtudományi, humán kutatás és kísérleti fejlesztés

72.20.1

Pszichológiai kutatás, fejlesztés

72.20.11

Pszichológiai alapkutatás

72.20.12

Pszichológiai alkalmazott kutatás

72.20.13

Pszichológiai kísérleti fejlesztés

72.20.2

Jogtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
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Idetartozik:
- a közjoggal, polgári joggal stb. kapcsolatos kutatás és fejlesztés

6

8
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72.20.21

Jogtudományi alapkutatás

72.20.22

Jogtudományi alkalmazott kutatás

72.20.23

Jogtudományi kísérleti fejlesztés

72.20.3

Nyelv és irodalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

1
0

2

Idetartozik:
- az ősi és modern nyelvekkel és irodalommal stb. kapcsolatos kutatás és fejlesztés
72.20.31

Nyelv és irodalomtudományi alapkutatás

72.20.32

Nyelv és irodalomtudományi alkalmazott kutatás

72.20.33

Nyelv és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés

72.20.4

Egyéb társadalomtudományi és humántudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a kutatás és fejlesztés a szociális és kulturális antropológia, demográfia, földrajz (emberi, gazdasági,
szociális), politika tudomány, szociológiai területén
- a történelemmel, filozófiával, művészetekkel, vallással, teológiával stb. kapcsolatos kutatás és fejlesztés
72.20.41

Egyéb társadalomtudományi és humántudományi alapkutatás

72.20.42

Egyéb társadalomtudományi és humántudományi alkalmazott kutatás

72.20.43

Egyéb társadalomtudományi és humántudományi kísérleti fejlesztés
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72.20.5

Közgazdaságtani kutatás és kísérleti fejlesztés

Idetartozik:
- a közgazdasági elméletekkel, üzleti menedzsmenttel, pénzügyekkel, statisztikával stb. kapcsolatos kutatás
és fejlesztés
Nem tartozik ide:
- a piackutatás, lásd 73.20.11
72.20.51

Közgazdaságtani alapkutatás

72.20.52

Közgazdaságtani alkalmazott kutatás

72.20.53

Közgazdaságtani kísérleti fejlesztés

72.20.6

Társadalom és humántudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei

72.20.60

Társadalom és humántudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei

Idetartozik:
- a kutatás eredeti termékei a társadalom- és humántudományok területén, például olyan találmányokra,
termékekre és folyamatokra vonatkozó ötletek, tervek, tervrajzok, formulák, amelyeket ipari tulajdonként,
szakmai titokként, szabadalomként stb. védenié
Ezeket az eredeti termékeket saját számlára készítik, azaz eladásra szántják anélkül, hogy szerződést
kötnének, vagy ismernék a jövőbeni vásárlót.
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73

Reklám, piackutatás

73.1

Reklám

73.11

Reklámügynökség

73.11.1

Reklámügynökség

73.11.11

Teljes körű hirdetési szolgáltatás
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Idetartozik:
- a hirdetési tevékenység széles köre, beleértve a tervezést és a megvalósítást, mint:
- alkalmazott média kiválasztása
- hirdetések, illusztrációk, plakátok stb. tervezése
- reklámfilmek forgatókönyvének megírása, elhelyezése a médiában, hirdetési objektumok, vagy filmek
tervezése (gyártás nélkül)
- direktmarketing vagy levélben továbbított hirdetési kampány szervezése
Nem tartozik ide:
- a termék promócióval (termékbevezetéssel) vagy hirdetéssel kapcsolatos mozgókép, film gyártása, lásd
59.11.12
- a PR (public relation), lásd 70.21.10
- a piackutatás, lásd 73.20.11
- a reklámfotózással kapcsolatos fényképezés, lásd 74.20.22
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73.11.12

Direktmarketing, levélreklám

Idetartozik:
- a direktmarketing hirdetési kampányok tervezése és szervezése, melyek során a hirdetési és promóciós
küldemények közvetlen továbbítása a vevőkör számára előnyt élvez a tömegmédiumokkal szemben
Idetartoznak még az olyan szolgáltatások is, mint a levélben továbbított hirdetés és a telemarketing.
Nem tartozik ide:
- a postára adása, lásd 82.19.12
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73.11.13

Reklámtervezés és koncepciókészítés

Idetartozik:
- a hirdetés alapötletének kidolgozása, szövegvázlat elkészítése
- a nyomtatott hirdetés, illusztráció és plakát látványtervezése
- a reklámfilmek forgatókönyvének megírása
Nem tartozik ide:
- reklámok grafikai tervezése, lásd 74.10.19
73.11.19

Egyéb hirdetési szolgáltatás

Idetartozik:
- a légi hirdetés
- a hirdetési anyagok és ingyenes minták terjesztése, kézbesítése
- a bemutató az értékesítés helyén (point of sale)
- az eladásösztönzés (megrendelés felvétele nélkül)
Nem tartozik ide:
- a kereskedelmi hirdetési anyag kiadása, lásd 58.19.15
- a modellügynökség, lásd 78.10.12
- a hirdetési és reklámanyag postázása, lásd 82.19.12
- a telemarketing tevékenység, lásd 82.20.10
- a kongresszusok, konferenciák és kereskedelmi bemutatók szervezése, lásd 82.30.1
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73.12

Reklámfelület ügynöki, viszonteladói értékesítése

73.12.1

Reklámidő, felület értékesítése díjazásért vagy szerződéses alapon

á
v

Idetartozik:
- a hirdetési felület és idő értékesítése vagy tartós bérbeadása díjazásért vagy szerződéses alapon
- a médiaügynöki tevékenység, amelyek médiafelület és -idő vétele a megbízó hirdetők vagy a hirdetési
ügynökségek számára
Nem tartozik ide:
- a PR (public relation) és kommunikáció, lásd 70.21.10
73.12.11
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Reklámfelület értékesítése nyomtatott médiában díjazásért vagy szerződéses alapon

Idetartozik:
- a hirdetési felület és idő értékesítése vagy tartós bérbeadása díjazásért vagy szerződéses alapon nyomtatott
kiadványokban
- a médiaügynöki tevékenység, amelyek médiafelület és -idő vétele a megbízó hirdetők vagy a hirdetési
ügynökségek számára
Nem tartozik ide:
- a reklámfelület értékesítése a nyomtatott médiában a kiadó által, lásd 58
73.12.12
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Reklámfelület értékesítése televízióban és rádióban díjazásért vagy szerződéses alapon

Idetartozik:
- a hirdetési felület és idő értékesítése vagy tartós bérbeadása díjazásért vagy szerződéses alapon
televízióban és rádióban
- a médiaügynöki tevékenység, amelyek médiafelület és -idő vétele a megbízó hirdetők vagy a hirdetési
ügynökségek számára
Nem tartozik ide:
- a reklámfelület értékesítése a televízióban és a rádióban a műsorszóró cégek által, lásd 60.10.30, 60.20.30
73.12.13

Reklámfelület értékesítése az interneten díjazásért vagy szerződéses alapon

Idetartozik:
- a hirdetési felület és idő értékesítése vagy tartós bérbeadása díjazásért vagy szerződéses alapon az
Interneten
- a médiaügynöki tevékenység, amelyek médiafelület és -idő vétele a megbízó hirdetők vagy a hirdetési
ügynökségek számára
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73.12.14

Rendezvényhez kapcsolódó reklám értékesítése

Idetartozik:
- a hirdetési felület és idő értékesítése vagy tartós bérbeadása díjazásért vagy szerződéses alapon
rendezvényen
- a médiaügynöki tevékenység, amelyek médiafelület és -idő vétele a megbízó hirdetők vagy a hirdetési
ügynökségek számára
- a névhasználati jog értékesítése versenyek, stadionok stb. részére
73.12.19

Reklámfelület értékesítése egyéb helyen díjazásért vagy szerződéses alapon

Idetartozik:
- a médiaügynöki tevékenység, amelyek médiafelület és -idő vétele a megbízó hirdetők vagy a hirdetési
ügynökségek számára
- a hirdetési felület és idő értékesítése hirdetőtáblán, épületen, járművön, stb.
- a hirdetési felület és idő értékesítése nem online elektronikus médiában
- a hirdetési idő értékesítése videón és filmen (termék elhelyezése)
73.12.2

Reklámidő, felület viszonteladása díjazásért vagy szerződéses alapon

73.12.20

Reklámidő, felület viszonteladása díjazásért vagy szerződéses alapon

73.2

Piac, közvéleménykutatás

73.20

Piac, közvéleménykutatás

73.20.1

Piackutatás
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Idetartozik:
- a piacelemzés, a versenytársak és a vásárlók vásárlási szokásainak elemzése
- a kutatási monográfiák, tanulmányok, statisztikák, közgazdasági modellek, felmérések, stb. használatával
Nem tartozik ide:
- a reklám, lásd 73.1
- a közvélemény-kutatás, lásd 73.20.20
73.20.11
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Piackutatás: minőségi felmérés

6

Idetartozik:
- az interjúk készítése egy vagy több személlyel, előre meg nem adott válaszlehetőségekkel, gyakran
esettanulmányok alapján
- a piacelemzés, a versenytársak és a vásárlók vásárlási szokásainak elemzése
- a kutatási monográfiák, tanulmányok, statisztikák, közgazdasági modellek, felmérések, stb. használatával
73.20.12
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Piackutatás: mennyiségi eseti felmérés

Idetartozik:
- az egyszer lefolytatott felmérés előre megadott válaszlehetőségekkel
- a piacelemzés, a versenytársak és a vásárlók vásárlási szokásainak elemzése
- a kutatási monográfiák, tanulmányok, statisztikák, közgazdasági modellek, felmérések, stb. használatával
73.20.13

Piackutatás: mennyiségi, folyamatos és rendszeres felmérés

Idetartozik:
- az állandó mintán rendszeres időközönként lefolytatott felmérés előre megadott válaszlehetőségekkel
- a piacelemzés, a versenytársak és a vásárlók vásárlási szokásainak elemzése
- a kutatási monográfiák, tanulmányok, statisztikák, közgazdasági modellek, felmérések, stb. használatával
73.20.14

Nem felmérés jellegű piackutatás

Idetartozik:
- a piackutatás felmérés nélkül, különböző forrásokból származó, már létező információk felhasználásával
- a piacelemzés, a versenytársak és a vásárlók vásárlási szokásainak elemzése
- a kutatási monográfiák, tanulmányok, statisztikák, közgazdasági modellek, felmérések, stb. használatával
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73.20.19

Egyéb piackutatás

Idetartozik:
- a piacelemzés, a versenytársak és a vásárlók vásárlási szokásainak elemzése, a kutatási monográfiák,
tanulmányok, statisztikák, közgazdasági modellek, felmérések stb. felhasználásával
73.20.2

Közvéleménykutatás

73.20.20

Közvéleménykutatás

Idetartozik:
- a közvélemény-kutatás szociális, gazdasági, politikai és egyéb kérdésekben információ biztosítása
érdekében
Nem tartozik ide:
- a hasonló felmérések a fogyasztók vásárlási szokásainak, attitűdjeinek és preferenciáinak begyűjtésére, lásd
73.20.1

74

Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

74.1

Divat, formatervezés

74.10

Divat, formatervezés

74.10.1

Belsőépítészet, ipari és egyéb speciális formatervezés

74.10.11

Belsőépítészet
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Idetartozik:
- a belsőépítészeti tervezés, az emberek fizikai esztétikai és funkcionális igényeinek megfelelő belső terek
tervezése
- a belsőépítészeti tervek rajzolása
- a lakberendezés tervezése
Nem tartozik ide:
- az építészmérnöki tervezés, lásd 71.11
74.10.12

Ipari formatervezés
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Idetartozik:
- az ipari termékek formatervezése, azaz olyan terv és specifikáció megalkotása, ami optimalizálja a termék
használatát, értékét, külsejét, beleértve az anyagát, a felépítését, a működését, alakját, színt, felületi
kiképzést figyelembe véve a emberi jellemvonásokat és igényeket, a biztonságot, a piaci megjelenést, a
terjesztés hatékonyságát, a használatot és a kezelését
Nem tartozik ide:
- az ipari termékek mérnöki tervezése, lásd 71.12.17
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74.10.19

2

Egyéb speciális formatervezés

Idetartozik:
- a különböző termékek formatervezése és a minta elkészítése az esztétikai, technikai szempontok és egyéb
kívánalmak harmonizációjával, mint:
- bútortervezés
- ruházati cikkek, cipő és ékszer tervezése
- egyéb fogyasztási cikkek esztétikai tervezése
- a csomagolás formatervezése
- a háromdimenziós modellek készítése
- a grafikai tervezés beleértve a reklámok tervezését
74.10.2

Formaterv eredeti példánya
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74.10.20

Formaterv eredeti példánya

Idetartozik:
- a saját számlára végzett eredeti formaterv:
- ipari termék formaterve
- esztétikai formaterv
- grafikai terv
Ezek a szellemi termékek jellemzően azzal a céllal készülnek, hogy másnak eladják vagy használatát
engedélyezzék.
74.2

Fényképészet

74.20

Fényképészet

74.20.1

Fényképészeti lemez, film (kivéve: mozgófilm, exponált film)

74.20.11

Fényképészeti lemez, film  exponált, de nem előhívott

74.20.12

Fényképészeti lemez, film  exponált, előhívott, ofszetreprodukciós célra

74.20.19

Egyéb fényképészeti lemez, film  exponált, előhívott

74.20.2

Speciális fényképészet

z
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Idetartozik még:
- a fotóriporteri szolgáltatás
74.20.21

t
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Portréfényképészet
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Idetartozik:
- a személyek vagy más tárgyak fényképezése laboratóriumban vagy más helyszínen, pl. a megbízó
irodájában vagy otthonában, általában ide tartoznak a megbízó igényei szerint kidolgozott és előhívott képek
elkészítésével kapcsolatos szolgáltatások, mint:
- útlevél- vagy igazolványképek
- csecsemő- és gyermekportrék
- családi vagy katonai portrék
- műtermi divatfotók
- csoportképek
74.20.22
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Reklámfotózás
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Idetartozik:
- az alábbiak fényképezése:
- áruk, ipari termékek
- divat- és egyéb ruházat
- gépek, épületek
- személyek és egyéb tárgyak PR (public relations) használatra
- az egyéb fotószolgáltatás:
- reklám megjelenítés, brosúrák, újsághirdetések
- katalógusok

2

74.20.23

Eseményfényképészet, videofelvétel készítése

Idetartozik:
- a családi események fényképezése vagy megörökítése videofilmen, mint például esküvő, diplomaosztó
ünnepség, kongresszus, fogadás, divatbemutató, sport- és más hírértékű rendezvény, továbbá bármilyen
egyéb érdeklődésre számot tartó esemény
Nem tartozik ide:
- a mozgófilm, videó és televíziós műsor gyártása, lásd 59.11.1
- a hírügynökségi szolgáltatás, lásd 63.91.1
74.20.24

Légi fényképészet

Idetartozik:
- a tájképek, szerkezetek és egyéb felszínek fényképezése repülőgépről, helikopterről, más légi járműről
Nem tartozik ide:
- a fotogrammetriai adatok műholdas gyűjtése és rögzítése, lásd 71.12.34
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74.20.29

Egyéb speciális fényképészet

Idetartozik:
- a személyek, tárgyak vagy látvány fényképezése speciális felszerelés és technikai eszközök
alkalmazásával, mint:
- víz alatti fényképezés
- gyógyászati és biológiai fényképezés
- fotomikrográfia
Nem tartozik ide:
- a fényképek készítése a sajtó számára, lásd 63.91.1
74.20.3

Egyéb fényképészet

74.20.31

Fényképelőhívás, kidolgozás

Idetartozik:
- a megrendelésre, az ügyfél igényei szerint végzett negatív-előhívás és képkészítés:
- negatívok vagy diák nagyítása
- fekete-fehér kidolgozás - színes kidolgozás
- diák és negatívok másolása, reprintek készítése, stb.
- az amatőr fotósok és üzleti ügyfelek részére végzett filmelőhívás
- a diakészítéssel kapcsolatos szolgáltatás
- a filmek másolása
- a fényképek és filmek konvertálása más hordozóra
Nem tartozik ide:
- a filmgyártás és azok utómunkálatai, lásd 59.12.1
74.20.32

Fényképjavítás és retusálás

Idetartozik:
- a régi fényképek restaurálása
- a retusálás és egyéb speciális fotóeffektusok alkalmazása
74.20.39
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Egyéb m.n.s. fényképészet

Idetartozik:
- a mikrofilmkészítés
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a hologram készítés
- a fotó grafika készítése
Nem tartozik ide:
- a fénymásolás, lásd 82.19.11

2

Fordítás, tolmácsolás

74.30

Fordítás, tolmácsolás

74.30.1

Fordítás, tolmácsolás

74.30.11

Fordítás
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74.3
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Idetartozik:
- általában az olyan tevékenység, amelyben a szövegek fordítása egyik nyelvről a másikra írott dokumentumot
eredményez
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a nyelvi lektorálás
74.30.12

Tolmácsolás

Idetartozik:
- általában az olyan tevékenység, amelyben a szóban elhangzott szöveg fordítása történik egyik nyelvről a
másikra
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a jeltolmácsolás
74.9

Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
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74.90

Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

74.90.1

Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki tanácsadás

74.90.11

Számlaellenőrzés és felvilágosítás a fuvardíjról

74.90.12

Nem ingatlannal vagy biztosítással kapcsolatos értékbecslés, üzleti ügynöki szolgáltatás

Idetartozik:
- a kis- és közepes méretű vállalkozások vételének és eladásának lebonyolítására, beleértve a szakértői
tevékenységet
- az antikvitások, ékszerek stb. értékbecslése
Nem tartozik ide:
- a biztosítási értékbecslés, lásd 66.21.10
- az ingatlanügynöki tevékenység, lásd 68.31.1
- az ingatlanok értékbecslése, lásd 68.31.16
74.90.13

Környezetvédelmi tanácsadás

t
a

Idetartozik:
- a környezeti hatások felmérése, pl. objektív tanulmányok készítése a következő egy vagy több cél
bármelyikének érdekében: annak megállapítása, hogy létezik-e környezetszennyeződés az adott helyen, és
ha igen, akkor a szennyeződés forrásának, természetének és mértékének meghatározása; annak
megállapítása, hogy a környezeti szennyeződés milyen veszélyt jelent a közbiztonságra és az egészségügyre;
az emberi tevékenység vagy természeti folyamat eredményeként bekövetkező ökológiai vagy gazdasági
környezeti változások hatásának értékelése, előrejelzése
- a környezetvédelmi felülvizsgálat, azaz független felmérés arra vonatkozóan, hogy a felek mostani helyzete
megfelel-e a környezetvédelmi követelményeknek, vagy a felek környezetvédelmi politikája, gyakorlata és
ellenőrzése megfelelő-e
- a rendszerint adott terület környezeti szennyeződésének csökkentését célzó terv, amely általában egyesíti a
törvény vagy rendelet által előírt műszaki és egyéb követelményeket
- a környezeti tanulmányok értékelése, vagyis olyan elemzések végzése, amelyek kifejtik egy környezeti
tanulmány erősségeit vagy gyengeségeit, és egy alternativ döntés alapjául szolgálnak. A környezeti
tanulmányok értékelése, magába foglalhatja a jövőbeli alkalmazkodás elemzését a környezeti szabályzókhoz
is
- a természeti erőforrás-gazdálkodással összefüggő tanácsadás, azaz tárgyilagos tájékoztatás, tanács vagy
iránymutatás biztosítása a legjobb gyakorlati alkalmazás kialakításához az ökológiai fenntartható fejlődés
céljából a következők tekintetében: táj; erdők; vizes területek; gáz, olaj és ásványi lelőhely; vadállomány és
egyéb természeti erőforrások
- a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tanácsadás, azaz tárgyilagos tájékoztatás, tanács vagy iránymutatás
biztosítása a legjobb gyakorlati alkalmazás kialakításához a hulladékkeletkezés csökkentésére, a hulladék
szállítására, kezelésére, elhelyezésére és/ vagy újrahasznosítására
- a környezeti szabályozók fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás, azaz tanácsadás a köz- és
magánintézmények számára, környezetvédelmi törvények, rendeletek, szabványok vagy gyakorlat
tervezésére, fejlesztése és bevezetése
- a m.n.s. egyéb környezetvédelmi tanácsadás
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74.90.14
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Időjáráselőrejelzés és meteorológia

Idetartozik:
- a légkör, a várható időjárás és időjárási viszonyok elemzése
74.90.15

Biztonsági tanácsadás

Idetartozik:
- az ügyfél igényeinek meghatározása, tanácsadás és javaslat készítése az ügyfélnek legjobban megfelelő
biztonsági rendszer kialakítására vagy a létező rendszer fejlesztésére
Nem tartozik ide:
- a számítógépek biztonságával kapcsolatos tanácsadás, lásd 62.02
- a biztonsági rendszerek berendezéseinek ellenőrzése és karbantartása, lásd 80.20.10
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74.90.19

Egyéb m.n.s. tudományos, műszaki tanácsadás

Idetartozik:
- a tudományos tanácsadás a matematika, statisztika, stb. területén
- az agronómusi és agrárközgazdászi tanácsadás- az építési költségvetés készítése és ellenőrzése- az
egyéb, m.n.s. tudományos és műszaki tanácsadás
Nem tartozik ide:
- az üzletviteli tanácsadás, lásd 70.22.1
- az építészmérnöki és mérnöki tanácsadás, lásd 71.11.24, 71.12.11
- a marketing tanácsadás, lásd 73.11.1
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a műszaki rajzolás, lásd 71.1
74.90.2

Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás

74.90.20

Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás

Idetartozik:
- a nem ingatlannal, nem biztosítással, nem mérnöki tevékenységgel kapcsolatos speciális tanácsadás, pl. a
művészetek területén, bírósági törvényszéki szakértés stb.
- a szerzői jogvédelemben részesülő művek menedzselése és jövedelmeztetése, kivéve a film- és alkotói
jogokat
- az ipari vagyoni értékű jogok (szabadalom, licence, márkanév, franchise stb.) menedzselése
Idetartozik még:
- a magánszemélyek (amatőrök) részére szerződtetés közvetítése filmes, színházi vagy egyéb szórakoztató
produkcióban, sportban - a könyvek, játékok, alkotások, fényképek stb. elhelyezése kiadónál, producernél stb.
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tartalom szakmai lektorálása
- a hivatalos közbeszerzési tanácsadás
Nem tartozik ide:
- a filmjogok menedzselése, lásd 59.13.12
- az alkotói jogok menedzselése, lásd 90.02.19
- a művészeti létesítmények működtetése, lásd 90.04.10
- a sportesemények szervezése, lásd 93.11.10, 93.12.10
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a nyelvi lektorálás, lásd 74.30.11
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Állategészségügyi ellátás

75.0

Állategészségügyi ellátás

75.00

Állategészségügyi ellátás

75.00.1

Állategészségügyi ellátás
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az állatok beoltása és egyéb állatorvosi tevékenység
Nem tartozik ide:
- az állattenyésztési szolgáltatások, pl.: mesterséges megtermékenyítés, lásd 01.62.10
- az élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrzés, lásd 71.20.11
75.00.11

Hobbiállat állategészségügyi ellátása

Idetartozik:
- az állat-egészségügyi kórházi, vagy azon kívüli sebészeti, fogászati ellátások; céljuk az adott állat egészségi
állapotának megőrzése, helyreállítása
- a kórházi, laboratóriumi és technikai és ezekhez hasonló szolgáltatások, élelmezés (speciális diétát is bele
értve) és hasonlók
Nem tartozik ide:
- a hobbiállat-panzió (ellátás, gondozás) állat-egészségügyi ellátás nélkül, lásd 96.09.11
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75.00.12

Haszonállat állategészségügyi ellátása

Idetartozik:
- az állat-egészségügyi kórházi, vagy azon kívüli sebészeti, fogászati ellátások; céljuk az adott állat egészségi
állapotának megőrzése, helyreállítása
- a kórházi, laboratóriumi és technikai és ezekhez hasonló szolgáltatások, élelmezés (speciális diétát is
beleértve) és hasonlók
Nem tartozik ide:
- a nyájak/csordák/gulyák gondozása, terelése, baromfi-ivartalanítás, ketrecek tisztítása, lásd 01.62.10
- a birkanyírás, lásd 01.62.10
- a gazdaságban tartott állat ellátása (pl. nyaralás alatt) állat-egészségügyi ellátás nélkül, lásd 01.62.10
75.00.19

Egyéb állatok állategészségügyi ellátása

Idetartozik:
- az egyéb, a hobbi- és haszonállatokon kívüli, állatok állat-egészségügyi kórházi, vagy azon kívüli sebészeti,
fogászati ellátások; céljuk az adott állat egészségi állapotának megőrzése, helyreállítása, beleértve az
állatkerti és a szőréért vagy más termékéért tartott állatokat is
- a kórházi, laboratóriumi és technikai és ezekhez hasonló szolgáltatások, élelmezés (speciális diétát is
beleértve) és hasonlók
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N NEMZETGAZDASÁGI ÁG - ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ
TEVÉKENYSÉG
77

Kölcsönzés, operatív lízing

Nem tartozik ide:
- a pénzügyi lízing tevékenység, lásd 64.91.10
77.1

Gépjárműkölcsönzés

77.11

Személygépjármű kölcsönzése

77.11.1

Személygépjármű kölcsönzése

77.11.10

Személygépjármű és könnyűgépjármű kölcsönzése

Idetartozik:
- a 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű személy- és könnyűgépjármű kölcsönzése és tartós bérlete
vezető nélkül
Nem tartozik ide:
- a személygépjármű bérbeadása vezetővel, lásd 49.32.12
77.12

Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

77.12.1

Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

77.12.11

Tehergépjármű kölcsönzése
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Idetartozik:
- az elsődlegesen áruszállításra használt 3.5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek kölcsönzése, tartós
bérlete vagy bérbeadása vezető nélkül (pl. nyerges vontató, traktor, teherautó, teherszállító furgon, pótkocsi,
egyéb haszongépjármű)
Nem tartozik ide:
- a kereskedelemben használt közúti tehergépjárművek kölcsönzése és bérbeadása vezetővel, lásd 49.41.20
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a 3,5 tonnánál kisebb könnyűgépjármű kölcsönzése, lásd 77.11.10
77.12.19
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Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése

1
0

Idetartozik:
- az egyéb tömegközlekedési eszköz jellegű gépjárművek kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása vezető
nélkül, pl. buszok
- az egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése, tartós bérlete, vagy bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül
- az ember vagy állat vontatta személyszállító jármű kölcsönzése kezelőszemélyzet nélkül
Nem tartozik ide:- az egyéb tömegközlekedési-eszköz jellegű gépjárművek kölcsönzése, tartós bérlete vagy
bérbeadása kezelőszemélyzettel, lásd 49.39.31- a kerékpár, sífelszerelés kölcsönzése, tartós bérlete, vagy
bérbeadása, lásd 77.21.10- a motorkerékpár, lakókocsi és utánfutó kölcsönzése, tartós bérlete vagy
bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül, lásd 77.39.13

2

77.2

Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

77.21

Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

77.21.1

Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
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77.21.10

Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

Idetartozik:
- a szórakoztató és szabadidős eszközök kölcsönzése, tartós bérlete, vagy bérbeadása, mint:
- kerékpár, sífelszerelés, korcsolya - vitorlázórepülő, siklórepülő, sárkányrepülő
- vízi sporteszközök (szörfdeszka, vízisí) - szabadidős vízi járművek (kajak/kenu, vitorlás és egyéb szabadidős
hajók)
- egyéb sporteszközök (pl. golfütő, szabadtéri sportok felszerelése, teniszütő stb.), hátasló,
kempingfelszerelés stb.
Nem tartozik ide:
- a videoszalagok és lemezek kölcsönzése, lásd 77.22.10
- a m.n.s. egyéb személyes használatú és háztartási cikk kölcsönzése, lásd 77.29.1
- az egyéb rekreációs célú szórakoztató és szabadidős eszközök kölcsönzése a szabadidős szolgáltatás
részeként, lásd 93.29.1
77.22

Videokazetta, lemez kölcsönzése

77.22.1

Videokazetta és lemez kölcsönzése

77.22.10

Videokazetta és lemez kölcsönzése
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Idetartozik:
- a műsoros videokazetták, CD-k és DVD-k kölcsönzése, tartós bérlete, vagy bérbeadása házi használatra- a
videojátékok kölcsönzése, tartós bérlete, vagy bérbeadása- a hanglemezek, hangkazetták és CD-k
kölcsönzése, tartós bérlete, vagy bérbeadása
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77.29

Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

77.29.1

Egyéb szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

77.29.11

Televízió, rádió, videokészülék és hasonló berendezés kölcsönzése
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Idetartozik:
- a háztartási elektromos és elektronikus cikkek valamennyi típusának kölcsönzése, tartós bérlete, vagy
bérbeadása, mint:
- sztereó rendszerek, szalagos magnó, televízió, rádió
- videomagnó és egyéb hasonló berendezés
77.29.12

8
0
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Bútor, háztartási eszköz kölcsönzése

1
0

Idetartozik:
- a bútor (beleértve matracok és matrac tartozékok), elektromos és nem elektromos háztartási eszközök, mint
hűtőszekrény, mosógép, szobai légkondicionáló, ventilátor, kenyérpirító, robotgép stb. kölcsönzése, tartós
bérlete vagy bérbeadása
- a kerámia- és üvegárú, konyhafelszerelések, edények és evőeszközök, kölcsönzése, tartós bérlete vagy
bérbeadása
Nem tartozik ide:
- az irodabútor kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása, lásd 77.33.11

2

77.29.13

Hangszerkölcsönzés

77.29.14

Lakástextilkölcsönzés

Nem tartozik ide:
- az ágynemű, lakástextil kölcsönzése mosodától, lásd 96.01.1
77.29.15

Textil, ruházat és lábbeli kölcsönzése

Idetartozik még:
- a jelmezkölcsönzés
Nem tartozik ide:
- a munkaruha kölcsönzése mosodától, lásd 96.01.1
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77.29.16

Barkácsgép, felszerelés kölcsönzése

Idetartozik:
- a fűnyírók, kéziszerszámok, barkácseszközök, stb. kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása háztartási
javítási munkákhoz, kezelő nélkül
77.29.19

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

Idetartozik:
- az alábbiak kölcsönzése és tartós bérlete, mint:
- könyv, újság és folyóirat
- kamerák, fényképezési eszközök, távcsövek és egyéb optikai eszközök
- virágok és dísznövények
- ékszerek
- órák és karórák stb.
- a gyógyászati eszközök (pl. mankó) és paragyógyászati eszközök kölcsönzése, tartós bérlete vagy
bérbeadása
Nem tartozik ide:
- az autók, teherautók, vontatók és szabadidős közlekedési eszközök kölcsönzése és tartós bérlete vezető
nélkül, lásd 77.1
- a szabadidős és sporteszközök kölcsönzése és tartós bérlete, lásd 77.21.10
- a videokazetták és lemezek kölcsönzése és tartós bérlete, lásd 77.22.10
- a hangszerek kölcsönzése és tartós bérlete, lásd 77.29.13- a háztartási textília kölcsönzése és tartós
bérlete, lásd 77.29.14
- a textil ruházati cikkek és lábbeli kölcsönzése és tartós bérlete, lásd 77.29.15
- a barkácsgépek és felszerelések kölcsönzése és tartós bérlete, lásd 77.29.16
- a motorkerékpár, vontatott lakókocsi és lakóautó kölcsönzése és tartós bérlete vezető nélkül, lásd 77.39.13
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77.3

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

77.31

Mezőgazdasági gép kölcsönzése

77.31.1

Mezőgazdasági gép kölcsönzése

77.31.10

Mezőgazdasági gép kölcsönzése
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Idetartozik:
- a mezőgazdasági és erdészeti gépek, felszerelések kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása
kezelőszemélyzet nélkül, amelyeket a 28.30 szakágazatban állítanak elő, mint például a traktorok és
tartozékok, vető- és palántázó gépek, aratógép, cséplő- és osztályozó gépek, stb.
Nem tartozik ide:
- a mezőgazdasági és erdészeti gépek, felszerelések kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása
kezelőszemélyzettel, lásd 01.61.10 és 02.40.10
- a fűnyírók kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása, lásd 77.29.16
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77.32

Építőipari gép kölcsönzése

77.32.1

Építőipari gép kölcsönzése

77.32.10

Építőipari gép kölcsönzése

Idetartozik:
- az építőipari gép, berendezés kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül
- az építőipari vontatók, földmunkagépek, útgyalu, úthenger, bulldózer, markológép, rakodógép, állványzat
kölcsönzése, összeszerelés és szétbontás nélkül, felvonulási épület (konténer) stb.
Nem tartozik ide:
- az építőipari gép, berendezés kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzettel, lásd F
nemzetgazdasági ág
77.33

Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

Idetartozik még:
- számítógépek kölcsönzése
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77.33.1

Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

Idetartozik még:
- számítógépek kölcsönzése
77.33.11

Irodagép és irodai berendezés kölcsönzése

Idetartozik:
- az irodagépek és irodai berendezések valamennyi típusának kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása,
mint:
- fénymásolók
- írógépek és szövegszerkesztők
- könyvelőgépek és egyéb eszközök, mint elektronikus számológépek, pénztárgépek és egyéb többfunkciós
számoló berendezések
- az irodabútor, páncélszekrény és hasonlók kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása
Nem tartozik ide:
- a számítógép kölcsönzése és tartós bérlete kezelőszemélyzet nélkül, lásd 77.33.12
- a telefon és faxberendezések kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása, lásd 77.39.14
77.33.12

Számítógép kölcsönzése

t
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Idetartozik:
- a számítógépek és perifériák kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül, mint pl.
elektronikus adatfeldolgozó rendszer, számítógép központi egység, periféria, mágneses vagy optikai olvasó
Nem tartozik ide:
- a számítógép kölcsönzése és tartós bérlete kezelőszemélyzettel az elvégzett munkának megfelelően, lásd
62.03.12
77.34

Vízijármű kölcsönzése

77.34.1

Vízijármű kölcsönzése

77.34.10

Vízijármű kölcsönzése
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Idetartozik:
- az elsődlegesen utas- és teherszállítás céljára szolgáló csónakok, hajók és légpárnás hajók kölcsönzése,
tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül
Nem tartozik ide:
- a nyílt tengeri és partmenti hajók kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzettel, lásd
50.10.20 az utasszállító hajók és 50.20.21 a teherszállító hajók esetén
- a belvízi hajók kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzettel, lásd 50.30.20
személyszállító hajó és 50.40.21 teherszállító hajó esetén
- a szabadidős hajók kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása, lásd 77.21.10
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77.35

Légijármű kölcsönzése

77.35.1

Légijármű kölcsönzése

77.35.10

Légijármű kölcsönzése

Idetartozik:
- a légijármű kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül (pl. helikopter, repülőgép,
hőlégballon)
Nem tartozik ide:
- a légi személyszállító jármű kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzettel, lásd
51.10.20
- a légi áruszállító jármű kölcsönzése, lízingje vagy bérbeadása kezelőszemélyzettel, lásd 51.21.20
- a vitorlázórepülő, siklórepülő, sárkányrepülő kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása, lásd 77.21.10
77.39

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

77.39.1

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
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77.39.11

Vasúti jármű kölcsönzése

Idetartozik:
- az alábbi vasúti járművek kölcsönzése, tartós bérlete, bérbeadása és nem pénzügyi lízing szolgáltatása
kezelőszemélyzet nélkül:
- mozdonyok, más gördülőállomány, földalatti és metrókocsi, kisvasúti járművek, villamoskocsik
Ez olyan lízing, amely nem jelent pénzügyi lízinget az igénybevevő számára. A bérbeadás és a tartós bérlet
magába foglalhatja a javítást, karbantartást, a biztosítást, kármentesítést, jótállást.
Nem tartozik ide:
- a vasúti eszközök elkülönült javítása, karbantartása, lásd 33.17.11
- a kereskedőknek, dílereknek nyújtott készletfinanszírozó kölcsön, lásd 64.19.25, 64.92.15
- az olyan lízing, amely pénzügyi lízinget eredményez a lízingbe vevő számára, lásd 64.91.10
- a biztosítás és kármentés elkülönülten, lásd 65.12.31
77.39.12

Konténer kölcsönzése

Idetartozik:
- a konténer bérlete és tartós bérlete
77.39.13

Motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó kölcsönzése
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Idetartozik:
- a motorkerékpár, lakókocsi és utánfutó kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet
nélkül
Nem tartozik ide:
- a tömegközlekedési eszköz jellegű járművek kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelővel, lásd
49.39.31
- a kerékpár, sífelszerelés kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása lásd 77.21.10
77.39.14
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Távközlési berendezés kölcsönzése
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Idetartozik:
- a telekommunikációs eszközök kölcsönzése kezelő nélkül:
- kereskedelmi rádió, televízió, távközlési eszközök
- telefon, fax készülék, személyhívó és mobiltelefon
77.39.19
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Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése

6

Idetartozik:
- a valamennyi elektromos és nem elektromos, alapvetően a termelésben tárgyi eszközként használt gép
kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása (kivéve személyi és háztartási gépek) kezelő nélkül, mint:
- motor és turbina
- szerszámgép
- bányászati és olajkitermelő berendezés
- érmével működő játékgépek
- kiállítási anyag
- filmgyártáshoz használt berendezés
- tudományos célú mérő és vezérlő berendezés
- egyéb üzleti és ipari gépek
Idetartozik még:
- a lakó- és irodakonténerek kölcsönzése
- az állatok kölcsönzése (pl. nyáj/csorda, versenylovak)
- a raklap kölcsönzése
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a hangstúdió és -berendezés
Nem tartozik ide:
- a mezőgazdasági és erdészeti gépek, berendezések kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása
kezelőszemélyzet nélkül, lásd 77.31.10
- az építőipari gépek, berendezések kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül,
lásd 77.32.10
- az irodagépek, -bútor és -berendezés kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül,
lásd 77.33.11
- a számítógép kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül, lásd 77.33.12
77.4

Immateriális javak felhasználási jogának engedélyezése
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77.40

Immateriális javak felhasználási jogának engedélyezése

77.40.1

Szellemi javak és hasonló termékek felhasználási jogának engedélyezése (kivéve a
copyright)

Idetartozik:
- a szellemi javak és hasonló termékek használatának engedélyezése, rendelkezésre bocsátása, vagy
másféle feljogosítás a használatra
Ezeknek a termékek hasznosítási joga magában foglalja azt, pl. engedélyadás (licence) harmadik fél részére,
hogy a szabadalmazott terv, eljárás alkalmazásával a termelési folyamatban új termékek szolgáltatások
készüljenek, stb. A korlátozott végfelhasználói engedély (licence), amely valamely termék részeként kerül
értékesítése (pl. csomagolt szoftver, könyv) nem tartozik ide.
Nem tartozik ide:
- a copyright-védelemben részesülő művek (könyv, film, zene, szoftver, számítógépes játék), lásd 58, 59
- a szellemi javakkal kapcsolatos okirat elkészítése, hitelesítés, tanúsítás és jogi eljárás, lásd 69.10.15
- az ipari vagyoni értékű jogok (szabadalom, licence, márkanév, franchise) menedzselése, lásd 74.90.20
- a copyright-védelemben részesülő művek menedzselése, lásd 74.90.20
77.40.11

Kutatási, fejlesztési eredmény felhasználási jogának engedélyezése

t
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Idetartozik:
- a kutatási és fejlesztési eredmények felhasználási jogának (licence) engedélyezése, pl. tárgyak, folyamatok,
mechanizmusok, elektromos és elektronikus áramkörök és készülékek, gyógyszerészeti képletek
megalkotása, növény- és állatnemesítés
77.40.12
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Védjegy, franchisehasználat engedélyezése

Idetartozik:
- a védjegy használatának engedélyezése (licence) és üzlet működtetése franchise szerződés alapján
77.40.13
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Idetartozik:
- a kőolaj, földgáz és nemkőolaj-üledék feltárása
77.40.14

á
v

Ásványvagyon feltárási és értékelési jogának engedélyezése

Védjegy, franchise

8
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Idetartozik:
- az eredeti védjegy és franchise, azaz az adott márkanév jogilag regisztrált tulajdonjoga; ezeket (védjegynév
vagy franchise) saját számlára azzal a szándékkal készítik, hogy hasznot húzzanak abból, hogy más számára
megengedik a használatát.
Nem tartozik ide:
- a K+F eredményeként létrejött termék vagy elképzelés márkaneve, lásd 72-es ágazat
- a marketinghálózat (kivéve franchise) szervezésére vonatkozó tanácsadás, lásd 70.22.13
- a védjegy és franchise jog menedzselése, lásd 74.90.20
- a védjegy vagy franchise használatának az engedélyezése, lásd 77.40.12
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77.40.19

2

Egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok felhasználásának licence (kivéve copyright)

Idetartozik:
- az egyéb szellemi termékek pl. építészeti, mérnöki tervek, ipari formatervek felhasználási jogának
engedélyezése (licence)
Nem tartozik ide:
- a tények/információkból (adatbázis) összeállított gyűjtemény felhasználási jogának engedélyezése (licence),
lásd 58.12.30

78

Munkaerőpiaci szolgáltatás

78.1

Munkaközvetítés

78.10

Munkaközvetítés

78.10.1

Munkaközvetítés
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78.10.11

Vezetőkiválasztás (fejvadászat)

Idetartozik:
- a vezető személyek keresése és kiválasztása, magasan fizetett ügyvezetői, felsővezetői, vezetői pozíció
betöltésére az ügyfél által megszabott feltételek szerint
- a részletes beszélgetések (interjúk) lefolytatása az ügyfél vállalatának ügyvezetésével
- az álláshelyformák fejlesztése, egyéni keresés és hirdetés végzése a potenciális jelöltek megtalálása
érdekében
- a lehetséges jelöltek kiszűrése, a magasan képzett jelöltek bizalmas listájának elkészítése, bemutatása és
megvitatása az ügyféllel
- az interjúk megszervezése, a javadalmazás egyeztetése, szerződés utáni nyomon követés
Az elvégzett szolgáltatást attól függetlenül felszámítják, hogy a jelöltet alkalmazzák-e, vagy sem.
Idetartozik még:
- a vezetők on-line keresése
78.10.12

Munkaközvetítés (kivéve: fejvadászat)

Idetartozik:
- a leendő alkalmazottak tesztelése, referenciák vizsgálata, kiértékelése és tanácsadás- állandó (határozatlan
idejű) álláshelyekre jelöltek toborzása, válogatása és közvetítése az ügyfélhez
A szolgáltatást igénybe veheti a potenciális munkaadó vagy a leendő munkavállaló. A jelöltet a leendő
munkaadó választja ki és alkalmazza. Az elhelyező cég feltételesen fizet, csak akkor, ha elégedett a jelölttel.
Ez az alkategória felöleli a szakképesítés teljes skálájának megfelelő állandó elhelyezést az alacsony
képzettségű munkavállalótól kezdve a menedzserekig, beleértve a vezetőket, azok kivételével, akiket
fejvadászat keretében keresnek, valamint a háztartási alkalmazottak és a külföldi álláshelyek közvetítését.
Idetartozik még:
- az állandó munkára jelentkezők on-line közvetítése
- a szereposztó ügynöki szolgáltatás, pl. színházi szerep osztás
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Nem tartozik ide:
- a színházi és művész ügynökök és ügynökségek szolgáltatása magánszemélyek (amatőrök)
szerződtetésére, lásd 74.90.20
78.2

Munkaerőkölcsönzés

78.20

Munkaerőkölcsönzés rövidtávra

78.20.1

Munkaerőkölcsönzés rövidtávra
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Idetartozik:
- a munkaerő biztosítása időszaki munkára
Az időszaki munkaerőt közvetítő cég az általa leszerződtetett alkalmazottakat olyan ügyfeleknek közvetíti,
amelyek munkaerő-állományát bővíteni vagy segíteni szükséges pl. munkavállalók távolléte, a szakismeret
vagy gyakorlat átmeneti hiánya, idényjellegű munka, különleges megbízatás és projektek esetén.
Az alkalmazottak a munkaerő-közvetítő cég fizetési jegyzékében szerepelnek, amely törvényesen felelős a
tevékenységükért, de a munkavégzés ideje alatt az ügyfél felügyelete alatt állnak. A munkaerő-közvetítő
vállalkozás állapítja meg a munkavállaló fizetését, juttatásait, stb.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
A munkavállalóit kölcsönadó cég tevékenysége, amennyiben egynél több ügyfél részére bocsátja
rendelkezésre őket.

1
0

2

78.20.11

Számítástechnikai, telekommunikációs munkaerő kölcsönzése rövid távra

Idetartozik:
- az időszaki munkaerő közvetítése számítástechnikai és telekommunikációs terület számára, például
információtechnológia és telekommunikáció (IT), telekommunikációs rendszer szakértők, szoftverfejlesztők,
adatfeldolgozók stb. biztosítása
78.20.12

Adminisztratív munkaerő kölcsönzése rövid távra

Idetartozik:
- az időszaki helyettesítő munkaerő közvetítése, egyéb kisegítő személyzet biztosítása, mint például titkárnő,
ügyintéző, könyvelő, gépíró stb.
78.20.13

Kereskedelmi munkaerő kölcsönzése rövid távra

Idetartozik:
- az időszaki helyettesítő munkaerő közvetítése a kereskedelemben
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78.20.14

Szállítási, raktározási, logisztikai, ipari munkaerő kölcsönzése rövid távra

Idetartozik:
- a munkaerő közvetítése rövid távra, szállítási, raktározási, logisztikai és ipari tevékenységre
pl.:építőmunkás, karbantartó, sofőr, gépkezelő, szerelőmunkás, mozdonyvezető, segédmunkás,
rakodómunkás, szállító stb.
78.20.15

Szállodai, éttermi munkaerő kölcsönzése rövid távra

Idetartozik:
- az időszaki helyettesítő munkaerő közvetítése szállodai és éttermi munkákra, például szakács, pincér,
szállodai recepciós
78.20.16

Egészségügyi munkaerő kölcsönzése rövid távra

78.20.19

Egyéb munkaerő kölcsönzése rövid távra

Idetartozik:
- az egyéb m.n.s időszaki helyettesítő munkaerő közvetítése, mint például tanárok, vezetők stb.
78.3

Egyéb emberierőforrásellátás, gazdálkodás

78.30

Egyéb emberierőforrásellátás, gazdálkodás
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Nem tartozik ide:
- amikor az emberi erőforrás biztosítását, azok felügyeletével, irányításával vagy a vállalkozás vitelével együtt
nyújtják, lásd a ténylegesen végzett tevékenységet
- csupán egyetlen az emberi erőforrás gazdálkodás területéhez tartozó tevékenység elvégzése, lásd a végzett
tevékenységet vagy szerepet
78.30.1

Egyéb emberierőforrásellátás, gazdálkodás
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Idetartozik :
- a munkaerő biztosítása hosszabb időtartamú megbízatásokhoz
Az ügyfél a megállapodási időszaka alatt vagy kiválaszthatja a közvetítő által alkalmazott személyt vagy
személyeket, vagy a már meglévő munkaerejének egy részét helyezheti át a közvetítőhöz. A hosszú távú
megbízatású munkavállalók a közvetítő fizetési jegyzékében szerepelnek, aki jogilag is felelős értük, de a
munkavégzés ideje alatt az ügyfél felügyelete alatt állnak. Idetartozik még a munkaerő bérbeadása, a
személyzet bérbeadása, munkavállaló bérbeadása és az ezekre épülő széleskörű személyzeti és
bérszámfejtési szolgáltatás nyújtása.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
A munkavállalóit kölcsönadó cég tevékenysége, amennyiben egynél több olyan ügyfél részére bocsátja
rendelkezésre őket, amelyek tevékenysége egymástól alapvetően eltér.
78.30.11
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Egyéb emberierőforrásellátás a számítástechnika, telekommunikáció területén

Idetartozik:
- az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatás nyújtása a számítástechnikai és
telekommunikációs munkaerő biztosításához, mint például információtechnológiai és telekommunikációs (IT)
rendszer szakemberek, szoftverfejlesztők, adatfeldolgozók stb.
78.30.12

Egyéb emberierőforrásellátás adminisztratív területen

Idetartozik:
- az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatás nyújtása az egyéb irodai kisegítő személyzet
biztosításához, például titkárnő, ügyintéző, könyvelő, gépíró stb.
78.30.13

Egyéb emberi erőforrásellátás a kereskedelem területén

Idetartozik:
- az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatás nyújtása a kereskedelemben
78.30.14

Egyéb emberierőforrásellátás a szállításban, raktározásban, logisztikában és a termelésben

Idetartozik:
- az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatás nyújtása a szállítási, raktározási, logisztikai és
ipari munkaerő biztosításához, például építőmunkás, karbantartó, sofőr, gépkezelő, szerelőmunkás,
mozdonyvezető, segédmunkás, rakodómunkás, szállító stb.
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78.30.15

Egyéb emberierőforrásellátás a szállodai, éttermi területen

Idetartozik:
- az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatás nyújtása a szállodai és éttermi munkaerő
biztosításához, például szakács, pincér, szállodai recepciós stb.
78.30.16

Egyéb emberierőforrásellátás az egészségügy területén

78.30.19

M.n.s. egyéb emberierőforrásellátás

Idetartozik:
- az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatás nyújtása tanárok, vezetők és egyéb m.n.s
munkaerő biztosításához

79

Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

79.1

Utazásközvetítés, utazásszervezés

79.11

Utazásközvetítés

79.11.1

Menetjegyfoglalás

t
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Idetartozik:
- az utazáshoz kapcsolódó menetjegy-foglalás
A szolgáltatás tartalmazza az ügyfél igényeinek meghallgatását, az utazási lehetőségek bemutatását,
tanácsadást a választásban, magában foglalhatja jegyek kibocsátását a szolgáltató helyett. A szolgáltatást
biztosíthatja személyesen, telefonon vagy interneten keresztül. Tartalmazhat viszonteladást is. Továbbá
helyfoglalást belföldi és nemzetközi járatokra.
79.11.11
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Repülőjegyfoglalás
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Idetartozik:
- a repülőjegyek foglalása
A szolgáltatás tartalmazza az ügyfél igényeinek meghallgatását, az utazási lehetőségek bemutatását,
tanácsadást a választásban, magában foglalhatja jegyek kibocsátását a szolgáltató helyett. A szolgáltatást
biztosíthatja személyesen, telefonon vagy interneten keresztül. Tartalmazhat viszonteladást is. Továbbá
helyfoglalást belföldi és nemzetközi járatokra.
79.11.12
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Vasútijegyfoglalás

1
0

Idetartozik:
- a vasúti jegy, helyjegy foglalás
A szolgáltatás tartalmazza az ügyfél igényeinek meghallgatását, az utazási lehetőségek bemutatását,
tanácsadást a választásban, magában foglalhatja jegyek kibocsátását a szolgáltató helyett. A szolgáltatást
biztosíthatja személyesen, telefonon vagy interneten keresztül. Tartalmazhat viszonteladást is. Továbbá
helyfoglalást belföldi és nemzetközi járatokra.
79.11.13

2

Buszjegyfoglalás

Idetartozik:
- a buszjegy-foglalás
A szolgáltatás tartalmazza az ügyfél igényeinek meghallgatását, az utazási lehetőségek bemutatását,
tanácsadást a választásban, magában foglalhatja jegyek kibocsátását a szolgáltató helyett. A szolgáltatást
biztosíthatja személyesen, telefonon vagy interneten keresztül. Tartalmazhat viszonteladást is. Továbbá
helyfoglalást belföldi és nemzetközi járatokra.
79.11.14

Közlekedési eszköz bérlésének foglalása

Idetartozik:
- a bérelhető autók lefoglalása
A szolgáltatás tartalmazza az ügyfél igényeinek meghallgatását, az utazási lehetőségek bemutatását,
tanácsadást a választásban, magában foglalhatja jegyek kibocsátását a szolgáltató helyett. A szolgáltatást
biztosíthatja személyesen, telefonon vagy interneten keresztül. Tartalmazhat viszonteladást is. Továbbá
helyfoglalást belföldi és nemzetközi járatokra.
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79.11.19

Egyéb közlekedési eszköz foglalása

Idetartozik:
- a m.n.s. egyéb foglalás, úgymint:
- kompjegy-foglalás
- repülőtéri ingajáratra foglalás
- egyéb közlekedéssel kapcsolatos m.n.s. foglalás.
A szolgáltatás tartalmazza az ügyfél igényeinek meghallgatását, az utazási lehetőségek bemutatását,
tanácsadást a választásban, magában foglalhatja jegyek kibocsátását a szolgáltató helyett. A szolgáltatást
biztosíthatja személyesen, telefonon vagy interneten keresztül. Tartalmazhat viszonteladást is. Továbbá
helyfoglalást belföldi és nemzetközi járatokra.
79.11.2

Szálláshely, körutazás, túracsomag foglalása

79.11.21

Szálláshelyfoglalás

Idetartozik:
- a szálláshelyek foglalása:
- a belföldi szálláshely foglalása
- a külföldi szálláshely foglalása
- a lakóingatlan közvetlen cseréje, házzal vagy apartmannal/lakással rendelkező egyéb tulajdonosok között
79.11.22

t
a

Körutazás foglalása
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Idetartozik:
- az előjegyzés körutazásokra:
- az egynapos vagy rövidebb körutazásra
- az egy napnál hosszabb körutazásra
79.11.23

Túra csomag foglalása

Idetartozik:
- az előjegyzés túracsomagra:
- belföldi túracsomagra
- külföldi túracsomagra
79.12

Utazásszervezés

79.12.1

Utazásszervezés

79.12.11

Utazásszervezés
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Idetartozik:
- a túracsomag szervezése, összeállítása, értékesítése:
- belföldi és külföldi előre összeállított túracsomagok
- csoportok számára igény szerint összeállított belföldi és külföldi csomagok
Egy ilyen csomag többnyire magában foglalja azoknak a költségeknek a kifizetését és továbbszámlázását,
amelyek az utas és csomagjának szállításával, a szálláshellyel, az étkezéssel, és városnézéssel
összefüggnek. A létrejött csomag értékesíthető egyéneknek vagy nagykereskedelemként utazási
ügynököknek, vagy más utazásszervezőknek.

2

79.12.12

Túravezetés, idegenvezetés

Idetartozik:
- a saját számlás túravezetés (utazás lebonyolítása, idegenvezetés)
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- adott turisztikai látványosságot, nevezetességet bemutató idegenvezetés, lásd 79.90.20
79.9

Egyéb foglalás

79.90

Egyéb foglalás

Nem tartozik ide:
- az utazásközvetítés, lásd 79.11
- az utazásszervezés, utazás lebonyolítása, lásd 79.12.1
79.90.1

Turisztikai reklám, turistatájékoztatás
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79.90.11

Turisztikai reklám

Idetartozik:
- a turisztikai reklámtevékenység országok, régiók és közösségek bemutatására
79.90.12

Turistatájékoztatás

Idetartozik:
- a látogatók, lehetséges látogatók felvilágosítása a célországokról, tájékoztató füzetek készítése, stb.
79.90.2

Idegenvezetés

79.90.20

Idegenvezetés

Idetartozik:
- az idegenvezetéssel foglalkozó ügynöki szolgáltatás és saját számlás idegenvezetés
Nem tartozik ide:
- a tolmácsolás, lásd 74.30.12
- a horgászok, vadászok, hegymászók vezetése, lásd 93.19.13
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az utazás teljeskörű szervezése, lebonyolítása, beleértve az idegenvezetést, lásd 79.12.12
79.90.3

Egyéb m.n.s. foglalás

79.90.31

Üdülésijogcsere
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Idetartozik:
- a csere és foglalás időmegosztásos (time-share) üdülési jogokkal rendelkezők számára
79.90.32

Kongresszusterem, bemutatóhely foglalása
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Nem tartozik ide:
- a gyűlések, konferenciák szervezése, lásd 82.30.11
79.90.39

á
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Jegy foglalása szórakoztató és szabadidős eseményekre, egyéb m.n.s. foglalás

8
0

Idetartozik:
- a szórakoztató és szabadidős események, színházi előadások, koncertek vagy sportesemények jegyeinek
foglalása

6
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Biztonsági, nyomozói tevékenység

80.1

Személybiztonsági tevékenység

80.10

Személybiztonsági tevékenység

80.10.1

Személybiztonsági szolgáltatás

80.10.11

Páncélkocsis szolgáltatás

2

Idetartozik:
- a páncélkocsival pénz, csekk vagy egyéb bevétel, értéktárgy felvétele és szállítása a szállítás alatt közvetlen
vagyonvédelmet biztosító alkalmazott személyzettel együtt:
- pénzbegyűjtés és kiszállítás bankok részére
- értékpapírok szállítása
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80.10.12

Őrzővédő szolgáltatás

Idetartozik:
- a civilek és magánszemélyek, a kereskedelmi és ipari létesítmények biztonságának őrzése, védelme; tűz,
lopás, rombolás vagy illegális behatolás elleni védelme alkalmazott személyzettel:
- biztonsági őrjárat szolgáltatás
- biztonsági őrszolgáltatás
- testőrszolgáltatás
- őrző kutya szolgáltatás
- parkolás ellenőrzése
- belépés és behajtás ellenőrzése
Nem tartozik ide:
- a közbiztonság, közrend biztosítása, lásd 84.24.1
80.10.19

Egyéb biztonsági szolgáltatás

Idetartozik:
- az őrkutyák kiképzése- a poligráf szolgáltatás (hazugságvizsgálat)- az ujjlenyomat vizsgálat- biztonsági
információ megsemmisítése bármely adathordozón
80.2

Biztonságirendszerszolgáltatás

80.20

Biztonságirendszerszolgáltatás

80.20.1

Biztonságirendszerszolgáltatás

80.20.10

Biztonságirendszerszolgáltatás
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Idetartozik:
- a biztonsági jelzőrendszerekkel, berendezésekkel végzett felügyelet, monitoring szolgálat, például betörésés tűzriasztás; a riasztó jelzés vétele, megerősítése vagy annak ellenőrzése, hogy az összes rendszer
helyesen működik, a rendőrség, tűzoltóság vagy egyéb kijelölt szervezet értesítése
Idetartozik még:
- a biztonsági távfelügyelet
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Nem tartozik ide:
- a biztonsági rendszerek telepítése, például a betörés és tűzriasztó rendszer, az azt követő távfelügyelet
nélkül, lásd 43.21.10
- a biztonsági rendszerek, mechanikus vagy elektronikus zárszerkezetek, páncélszekrények és páncéltermek
eladása felügyelet, távfelügyelet, telepítés és karbantartás nélkül, lásd 47.00.59
- a biztonsági tanácsadás, önálló szolgáltatásként, lásd 74.90.15
- a kulcsmásolás, lásd 95.29.19
80.3

Nyomozás

80.30

Nyomozás

80.30.1

Nyomozás

80.30.10

Nyomozás

1
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Idetartozik:
- a nyomozás és detektív szolgáltatás, például:
- az ügyfél kérésére kezdeményezett nyomozás bűncselekményekkel, lopásokkal, csalásokkal, bolti
lopásokkal, tisztességtelenségekkel, eltűnt személyekkel, családi és egyéb törvényes vagy törvényellenes
eseményekkel kapcsolatban
- a belső és titkos nyomozás- az áruházi lopás elleni védelem
Nem tartozik ide:
- a hitelképesség vizsgálat, lásd 82.91.11

81

Építményüzemeltetés, zöldterületkezelés

81.1

Építményüzemeltetés

81.10

Építményüzemeltetés
317

ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG

81.10.1

Építményüzemeltetés

81.10.10

Építményüzemeltetés

Idetartozik:
- az ügyfél létesítményein belül végzett összetett kiegészítő szolgáltatások, például: általános belső takarítás,
kisebb javítás, karbantartás, szemétszállítás, őrző és biztonsági szolgáltatás, postázás, recepciós
tevékenység, házimosoda stb.
Nem tartozik ide:
- a csak egy kisegítő tevékenység végzése (pl. általános belső takarítás), lásd a tartalmilag megfelelő
szakágazatot
- az irányító és kiszolgáló személyzet biztosítása az ügyfél létesítményében elvégzendő teljes körű
szolgáltatáshoz, például hotel, étterem, bánya és kórház üzemeltetése, lásd a tevékenység szerinti csoportot
81.2

Takarítás

81.21

Általános épülettakarítás

81.21.1

Épülettakarítás

81.21.11

Általános háztartási takarítás
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Idetartozik:
- takarítás háztartásoknál
Idetartozik még:
- "ezermester" munkák háztartásoknál mint pl. szivárgó WC javítása, világító testek cseréje stb.

á
v

Nem tartozik ide:
- a speciális belső takarítás, mint például kéménytisztítás, tűzhely-, kályha-, kazán-, szemétégető-, bojler-,
szellőzőcső-, elszívó egységek tisztítása, lásd 81.22.1
81.21.12

1
0
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Egyéb épülettakarítás

Idetartozik:
- a lakó-, közigazgatási, kereskedelmi és ipari épületek takarítása, karbantartása:
- padlótisztítás és -fényezés- belső fal tisztítása
- bútortisztítás, -fényezés
- egyéb gondnoki karbantartási tevékenység, ami magában foglalja a kisebb javításokat
Nem tartozik ide:
- mindennapi takarítás háztartásoknál, lásd 81.21.11
- a speciális belső takarítás, mint például kéménytisztítás, tűzhely-, kályha-, kazán-, szemétégető-, bojler-,
szellőzőcső-, elszívó egységek tisztítása, lásd 81.22.1
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az épületek csővezetékrendszerének tisztítása és duguláselhárítás, lásd 43.22.11

6
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81.22

Egyéb épület, ipari takarítás

81.22.1

Ipari takarítás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a speciális belső takarítás, mint például kéménytisztítás, tűzhely-, kályha-, kazán-, szemétégető-, bojler-,
szellőzőcső-, elszívó egységek tisztítása
81.22.11

Ablaktisztítás

Idetartozik:
- az ablak tisztítás lakásokban és más épületekben
- az ablakok külső tisztítása függőállvány használatával vagy alpesi módszerrel
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81.22.12

Speciális takarítás

Idetartozik:
- a számítógéptermek és ahhoz hasonlók takarítása
- az ipari gépek, berendezések takarítása
- a termelésben használatos tárolók, tartályok speciális tisztítása
- a tárgyak vagy helyiségek sterilizálása (pl. műtő)
- a minden épülettípus külső takarítása, beleértve az irodákat, gyárakat, boltokat, intézményeket, egyéb üzleti
és szakmai helyiségeket, valamint a többlakásos lakóépületek külső takarítását
- a m.n.s egyéb épület- és ipari takarítás
Nem tartozik ide:
- a mezőgazdasági épület, ketrec (baromfiól, disznóól stb.) takarítása, lásd 01.62.10
- a központi fűtőberendezések javítása, karbantartása, lásd 43.22.12
- az építkezés befejezését követő külső épülettisztítás, lásd 43.39.19
- a kazán- és kéménytisztítás, lásd 81.22.13
- a szőnyeg-, kárpit-, drapéria és függönytisztítás, lásd 96.01.19
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az épületek külső homlokzatának tisztítása gőz- és homokfúvással vagy hasonló módszerrel, lásd 43.99.90
81.22.13

Kazán, kéménytisztítás

Nem tartozik ide:
- a központi fűtőberendezések javítása, karbantartása, lásd 43.22.12
81.29

Egyéb takarítás

81.29.1

Egyéb takarítás

81.29.11

Fertőtlenítés, kártevőirtás

1
0
-

t
a

z
o
lt

á
v

Idetartozik:
- a lakások és egyéb épületek fertőtlenítése
- a közlekedési eszközöket, mint például busz, vonat, hajó, repülő fertőtlenítése
- a rovarok, rágcsálók valamint egyéb kártékony állatok kiirtása
- a füstölés, valamint a kártevő figyelő szolgálat
Nem tartozik ide:
- a mezőgazdasági kártevők irtása (ideértve a mezei nyulakat is), lásd 01.61.10
- a mezőgazdasági épület, ketrec (baromfiól, disznóól stb.) takarítása, lásd 01.62.10
- a faanyag impregnálása, lásd 16.10.91
- az épületek azbeszt-, ólom- stb. szennyeződés-mentesítése, lásd 39.00.14
81.29.12
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Úttisztítás, hóeltakarítás

2

Idetartozik:
- a kifutópálya tisztítás
- az utcaseprés és tisztítás
- az utak sózása, homok szórása
- a hó- és jég mentesítés
81.29.13

Egyéb közegészségügyi szolgáltatás

Idetartozik:
- a strand tisztítása
Nem tartozik ide:
- a mezőgazdasági kártevők irtása (ideértve a mezei nyulakat is), lásd 01.61.10
- az olajjal szennyezett felszíni vizek, óceánok, tengerek, parti zónák tisztítása, lásd 39.00.11, 39.00.12
- épületek és egyéb nem mezőgazdasági építmények fertőtlenítése, kártevőirtása, lásd 81.29.11

319

ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG

81.29.19

M.n.s. egyéb takarítás

Idetartozik:
- a nem speciális járműtisztítás: busz, földalatti vasút és egyéb vonatok, repülő, hajó és egyéb szállító
járművek
- a palackmosás
- az úszómedence tisztítása, fenntartása
- a szárazföldi és tengeri tartályok belső tisztítása
- a m.n.s egyéb takarítás
Nem tartozik ide:
- a mezőgazdasági épület, ketrec (baromfiól, disznóól, stb.) takarítása, lásd 01.62.10
- a szennyeződésmenetesítés, lásd 39.00
- az építkezés befejezését követő külső épülettisztítás, lásd 43.39.19
- a gépjárműmosás, lásd 45.20.30
- a szőnyeg-, kárpit-, drapéria- és függönytisztítás, lásd 96.01.19
81.3

Zöldterületkezelés

81.30

Zöldterületkezelés

81.30.1

Zöldterületkezelés

81.30.11

Házikertgondozás
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Idetartozik:
- kertek és parkok telepítése, gondozása és fenntartása háztartásoknál
Idetartozik még:
- kisebb járulékos tervezési és építési szolgáltatások (látványtervezés, támfalak, járdák építése stb.)
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Nem tartozik ide:
- az üzleti, értékesítési célú növénytermesztés, növény- és fatelepítés, lásd 01 és 02 ágazat
- a faiskola és erdei faiskola, lásd 01.30.10, 02.10.20
- az építési tevékenység tájrendezési céljából, lásd F nemzetgazdasági ág
- a tájtervezés és tájépítészeti tevékenység, lásd 71.11.4
81.30.12
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Egyéb zöldterületkezelés

6

Idetartozik:
- az alábbiak telepítése, gondozása, fenntartása:
- parkok és kertek:
- társasházaknál és bérházaknál
- köz- és közösségi épületeknél (iskolák, kórházak, közigazgatási épületek, templomok stb.)
- közterületeknél (parkok, zöld területek, temetők stb.)
- autópálya, közlekedési pályák zöldesítésénél (utak, vasúti és villamos vonalak, vízi utak, kikötők)
- ipari és kereskedelmi épületeknél
- növényzet:
- épületeknél (tetőkertek, homlokzati növényzet, télikert)
- sportpályáknál (futball, golf stb.), játszótereknél, napozópázsitnál és egyéb szabadidős parkoknál
- álló- és folyóvíznél (medencék, alternáló vizes területek, tavak, uszodák, csatornák, vízpályák,
szennyvíztelep)
- erdők, arborétumok újratelepítése, fák sérüléseinek ellátása nem mezőgazdasági területen
- növényzet telepítése és tájvédelmi szolgáltatások zaj, szél, erózió, napfény káros hatásainak
kiküszöbölésére
- egyéb nem a mezőgazdaság és erdőgazdaság körébe tartozó tájvédelmi tevékenység:
- az eredeti környezeti állapot visszaállítása, a vízmegtartása, talajjavítás, árvíztározók stb.
Idetartozik még:
- a kisebb járulékos tervezési és építési szolgáltatások (látványtervezés, támfalak, járdák építése stb.)
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Nem tartozik ide:
- az üzleti, értékesítési célú növénytermesztés, növény- és fatelepítés, lásd 01 és 02 ágazat
- a faiskola és erdei faiskola, lásd 01.30.10, 02.10.20
- a mezőgazdasági földterületek környezeti állapotának fenntartása és megóvása, lásd 01.61.10
- a építési tevékenység tájrendezési céljából, lásd F nemzetgazdasági ág
- a tájtervezés és tájépítészeti tevékenység, lásd 71.11.4
- kertek telepítése, gondozása és fenntartása háztartásoknál lásd 81.30.11

82

Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
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82.1

Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

82.11

Összetett adminisztratív szolgáltatás

82.11.1

Összetett adminisztratív szolgáltatás

82.11.10

Összetett adminisztratív szolgáltatás

Idetartozik:
- az összetett napi irodai adminisztrációs teendők ellátása, mint például: recepció, pénzügyi tervezés,
számlázás és bizonylatolás, személyi és levelezési szolgáltatások, stb. díjazásos vagy szerződéses alapon
Nem tartozik ide:
- a működéshez szükséges teljes üzemi személyzet biztosítása a komplett üzletmenet végzésével, lásd a
megfelelő kategóriát, az általuk végzett tevékenység alapján- a felsorolt tevékenységekből csak egy
részszolgáltatás végzése, lásd a megfelelő kategóriát az általuk végzett szolgáltatás alapján
82.19

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

82.19.1

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

82.19.11

Sokszorosítás
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Idetartozik:
- a tervrajz másolás, fénymásolás, sokszorosítás, stencilezés, papírnyomat, fotokópia és más sokszorosítási
szolgáltatások a nyomtatás kivételével
Nem tartozik ide:
- a dokumentumok nyomása (ofszetnyomás, gyorsnyomtatás, stb.), lásd 18.12.19
82.19.12

Címjegyzék összeállítása, levelezés
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Idetartozik:
- a telefonkönyv vagy más források alapján név és címlisták összeállítása és árusítása
- a különböző kiadványok postára adása (pl. reklám-, ismeretterjesztő, vagy egyéb más kiadványok), és
terjesztését e-mailben, borítékcímzés, bélyegezés, mérés, postai feladás
Nem tartozik ide:
- a futárszolgáltatás, lásd 53.20.1
- az adatbázis szolgáltatás, lásd 63.11.1
- a tények és információk-összeállítása, lásd 63.99.10
- a címlisták eredeti példánya, lásd 63.99.20
- a reklámanyagok terjesztése, lásd 73.11.19
82.19.13
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Dokumentumkészítés, egyéb irodai kiegészítő szolgáltatás

2

Idetartozik:
- a dokumentumkészítés
- a dokumentumszerkesztés vagy -korrektúrázás
- a gépelés, szövegszerkesztés vagy elektronikus kiadványszerkesztés
- a titkársági kiegészítő szolgáltatás
- a dokumentumok átírása és egyéb titkársági munkák
- a levél vagy összefoglaló írása
- a postafiók bérbeadása
- a szövegszerkesztés
- az egyéb dokumentummásolás, kivéve az olyan nyomtatási szolgáltatásokat, mint pl.: ofszetnyomás,
gyorsnyomtatás, digitális nyomtatás, nyomdai előkészítése
Nem tartozik ide:
- a nyomdai előkészítő tevékenység, lásd 18.13.10
- speciális gyorsgépelő szolgáltatás, mint például bírósági jegyzőkönyv, lásd 82.99.11
- nyilvános gyorsíró szolgáltatás, lásd 82.99.11
82.2

Telefoninformáció

82.20

Telefoninformáció

82.20.1

Telefoninformáció
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82.20.10

Telefoninformáció

Idetartozik:
- a telefonos rendelések fogadása az ügyfelek számára
- a telefonos információ szolgáltatása vagy telefonos megkeresés
- a telemarketing
Nem tartozik ide:
- az eladásösztönzés (ha nem fogad el megrendelést), lásd 73.11.19
- a piackutatás, lásd 73.20.1
- a közvélemény-kutatás, lásd 73.20.20
82.3

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

82.30

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

82.30.1

Konferencia és kereskedelmi bemutató szervezése

82.30.11

Konferencia szervezése

t
a

Idetartozik:
- a kongresszusok, szakmai konferenciák szervezése és menedzselése a szokásos segítség nyújtással és
szolgáltatásokkal, saját vagy más alkalmazottaival, magába foglalva a következő elemeket:
- a tanácsadás, konzultáció figyelembe véve a rendezvényszervezés összes aspektusát, beleértve a célok
meghatározását, finanszírozását pl. szponzorokon kiállítókon keresztül, kölcsön- ill. regisztrációs díjak
beszedésével, bevételek és ráfordítások megbecsülése és egyéb más pénzügyi szempontok
- a segítségnyújtás a helyszín, találkozóhely kiválasztásában, megvalósíthatóságban és a tárgyalásokban
- a konferencia, kongresszus marketing
- és PR- munkái, kapcsolat az előadókkal
- a gondoskodás a titkárságról, az adminisztrációs szolgáltatásokról, irodai eszközökről és személyzetről a
konferenciára bejelentkezéshez, konferencia adminisztrációja, dokumentumok és összefoglalók kezelése,
dokumentumok fordítása stb.
- a szimultán előadások megszervezése és egyéb helyszíni szolgáltatások biztosítása
- a bejelentkezőrendszer, elektronikus információ biztosítása- a berendezések biztosítása és felszerelése,
mint például az eseménnyel kapcsolatos audiovizuális berendezések
- a szállásfoglalás szervezése vagy végzése, beleértve a csoportos kedvezmény elintézését, a résztvevők
szállításának biztosítását a helyszínre, étel és ital biztosítása ill. csoportos túra programok szervezése.
Ezeknek a szolgáltatásoknak a kifizetése történhet a szervezők vagy kiállítók által biztosított összegből, vagy
a belépési, részvételi díjakból
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Kereskedelmi bemutató szervezése

Idetartozik:
- a kereskedelmi bemutatók, vásárok szervezése, és irányítása, a szokásos segítség nyújtással és
szolgáltatásokkal, beleértve az alábbiakat:
- tanácsadás, konzultáció figyelembe véve a kereskedelmi bemutató összes aspektusát, beleértve a célok
meghatározását, finanszírozását (pl. szponzorálás, kiállítókon keresztül, kölcsön, ill. regisztrációs díjak
beszedésével), bevételek és ráfordítások megbecsülését és egyéb más pénzügyi szempontokat
- segítségnyújtás a helyszín és találkozóhely kiválasztásában, a megvalósíthatóságban és a tárgyalásokban
- kereskedelmi bemutató marketingje (értékesítés, piacszervezés) és közönségkapcsolata (PR)
- gondoskodás a titkárságról, az adminisztrációs szolgáltatásokról, irodai eszközökről és személyzetről
bejelentkezéshez a kereskedelmi bemutatón vagy kiállításon, a bemutató adminisztrációja, dokumentumok és
összefoglalók kezelése, dokumentumok fordítása stb.
- egyéb helyszíni szolgáltatások biztosítása, megszervezése
- bejelentkezési rendszer szolgáltatása, elektronikus információ és tervezés
- berendezések biztosítása és felszerelése, mint például az eseménnyel kapcsolatos audiovizuális
berendezések
- szállásfoglalás beleértve a csoportos kedvezmény elintézését, a résztvevők szállításának biztosítása
helyszínre, étel és ital biztosítása

2

82.9

Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

82.91

Követelésbehajtás

82.91.1

Követelésbehajtás
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82.91.11

Hitelminősítés

Idetartozik:
- a jelentés készítése a személyek és vállalkozások hitelképességéről
- a leendő ügyfelek pénzügyi helyzetének és a hiteltörténetének kiértékelése
- a hitelképesség vizsgálat
82.91.12

Követelésekkel kapcsolatos szolgáltatás

Idetartozik:
- a számlák, csekkek, szerződések vagy pénz begyűjtése, és a pénz átutalása az ügyfeleknek
- a rendszeres számlák (pl. közműszámlák) begyűjtése és a fizetetlen számlák rendezése
- a hátralékos tartozások, kétes követelések vásárlása és behajtása
82.92

Csomagolás

82.92.1

Csomagolás

82.92.10

Csomagolás

t
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Idetartozik:
- a megrendelésre végzett árucsomagolás, pl. élelmiszerek, gyógyszerek, háztartási tisztítószerek,
piperekészítmények és vasáruk csomagolása különböző automatizált és kézi technikával, beleértve a
zsugorítást vagy tömlőbe csomagolást, formába töltést és plombálást, zsákba töltést, palackozást és aerosol
töltést, tartalmazhatja a csomag áru címkézését vagy bélyegzését
- az áru- és ajándékcsomagolás
- az érme és pénzcsomagolás
- a folyadékok palackozása, beleértve az italokat és élelmiszereket
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a becsomagolt gyógyszerek csoportosítása, nagyobb egységekbe csomagolása, dijazásért vagy
megbízásos alapon
Nem tartozik ide:
- a csak információ nyomtatása a csomagolóanyagokra, lásd 18.12.16, 18.12.19
- a szállítással együtt járó csomagolás és ládázás, lásd 52.29.20
- a csomagolás tervezése, lásd 74.10.19
- a csomagolási szolgáltatás, mely magában foglalja az ügyfél tulajdonában lévő anyagok feldolgozását
különböző termékekbe (pl. víz és sűrítmény összekeverése üdítőital gyártásához, hal megsütése konzerválás
előtt, krémek és színező anyagok összekeverése kozmetikai termékekben), lásd alvállalkozás, szolgáltatás
díjazásos vagy szerződéses alapon a gyártás részeként: C nemzetgazdasági ág
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gyógyszerek első becsomagolása csak a gyártási folyamat részeként végezhető, lásd 21.20
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82.99

Egyéb m.n.s. kiegészítő üzleti szolgáltatás

82.99.1

Egyéb m.n.s. kiegészítő üzleti szolgáltatás

82.99.11

Jegyzőkönyvkészítés, gépi gyorsírás

Idetartozik:
- a speciális gyorsíró szolgáltatás, mint például bírósági jegyzőkönyv készítése
- a nyilvános gyorsírás szolgáltatás
82.99.12

Telefonos kiegészítő szolgáltatás

Idetartozik:
- a telefonos válaszadás
- a telefonos ébresztés
Nem tartozik ide:
- az automatizált, számítógép alapú információszolgáltatás, lásd 63.99.10
- a telefoninformáció szolgáltatás, lásd 82.20.10
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82.99.19

Egyéb m.n.s. kiegészítő üzleti szolgáltatás

Idetartozik:
- a találkozók, események, kongresszusok, konferenciák élő televíziós adásának valós idejű (értsd szimultán)
zárt (választható) feliratozása, képaláírása
- a cím-vonalkódolás
- a vonalkódlenyomat készítése
- az adománygyűjtés-szervezés díjazásért vagy szerződéses alapon
- a birtok-, tulajdon-visszaszerzés
- a parkolóórákból érme, pénz összegyűjtése
- az árkedvezményt biztosító kuponok és ajándék bélyegek kibocsátása- az árverés (nem jogi eljárással
összefüggésben)
- a fűtési, villanyóra, gáz-, vízóra leolvasása
- az adatelőkészítés
- a m.n.s egyéb üzleti szolgáltatás
Nem tartozik ide:
- a feliratozás, képaláírás, melyek nem egyidejű (szimultán) zárt feliratozás, lásd 59.12.16
- a reklámmal és eladásösztönzéssel kapcsolatos szolgáltatások, lásd 73.1
- az okmány átírási szolgáltatás, lásd 82.19.13
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O NEMZETGAZDASÁGI ÁG - KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
84

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

84.1

Közigazgatás

84.11

Általános közigazgatás

84.11.1

Általános államigazgatás

84.11.11

Törvényhozás, végrehajtás

Idetartozik:
- a központi, regionális és helyi szervek végrehajtási és jogalkotási tevékenysége
84.11.12

Pénzügyi, költségvetési igazgatás

Idetartozik:
- a költségvetési és pénzügyek, támogatások igazgatása és ellenőrzése, mint például:
- adórendszer működtetése
- árukat terhelő vám és adó beszedése
- adóellenőrzés
- a költségvetés végrehajtása, irányítása és a központi alapok és az államadósság kezelése, ellenőrzése
84.11.13
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Átfogó gazdasági, társadalmi tervezés, statisztikai szolgáltatás
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Idetartozik:
- az igazgatási, működtetési szolgáltatások az átfogó gazdasági és társadalmi tervezés területén
- az államigazgatás különböző szintjein nyújtott tervezési és statisztikai szolgáltatás
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervek szabályozása, összehangolása, sokszor a kivitelezés ellenőrzése
más hivatalok, minisztériumok, program egységek által
84.11.14
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Alapkutatáshoz nyújtott államigazgatási szolgáltatás

8
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Idetartozik:
- a természettudományi, társadalomtudományi, nyelvészeti, kulturális, művészeti és több tudományterületet
átfogó alapkutatások finanszírozása és kivitelezése érdekében hivatalok, hatóságok, államigazgatási szervek
tervezési-fejlesztési szervezeti egységei által nyújtott adminisztratív/kormányzati tevékenység
Nem tartozik ide:
- a személyes jólét és az ahhoz kapcsolódó pénzalapok növelését célzó K+F politikához nyújtott igazgatási
szolgáltatások, lásd 84.12.12
- a gazdasági teljesítmény és a versenyképesség növelését célzó K+F politikához nyújtott igazgatási
szolgáltatások, lásd 84.13.1
- a védelemhez kapcsolódó K+F politikához és a kapcsolódó pénzalapokhoz nyújtott igazgatási
szolgáltatások, lásd 84.22.1
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84.11.19

Egyéb államigazgatás

Idetartozik:
- az államigazgatási ügyekhez kapcsolódó olyan igazgatási, működési, és támogató szolgáltatások, amelyek a
fenti négy csoport egyikébe sem sorolhatóak be egyértelműen
- önkormányzati joggal nem rendelkező és gyámság alá vont területi ügyekkel foglalkozó programirodák
szolgáltatásai
- a választási irodák szolgáltatásai
84.11.2

Államigazgatásnak nyújtott kiegészítő szolgáltatás

84.11.21

A közszolgálat egyetemes humánerőgazdálkodása

Idetartozik:
- az államigazgatáson belül az egyetemes humánerőforrás-gazdálkodáshoz nyújtott közigazgatási és
működtetési szolgáltatások függetlenül attól, hogy kapcsolódnak-e a területhez
- az általános személyzeti politika és ügymenet fejlesztése és megvalósítása; kiválasztás, előléptetés,
értékelési módszerek, munkaköri leírások, értékelés és besorolás, a polgári szolgálat szabályozása stb.
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84.11.29

Egyéb államigazgatási kiegészítő szolgáltatás

Idetartozik:
- a központosított közbeszerzés és ellátás
Nem tartozik ide:
- az állami tulajdonban vagy használatban levő épületek működtetése, lásd 68.20.12, 68.32.13
- az állami levéltárak működtetése lásd 91.01.12
84.12

Egészségügy, oktatás, kultúra, szociális ellátás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Nem tartozik ide:
- a kötelező társadalombiztosítás, lásd 84.30.1
84.12.1

Az egészségügy, oktatás, kultúra és szociális ellátás (kivéve: társadalombiztosítás)
szabályozása, irányítása

Idetartozik:
- az ezen területek K+F politikáinak és kapcsolódó pénzalapjainak közigazgatása
Nem tartozik ide:
- a kötelező társadalombiztosítás, lásd 84.30.1
84.12.11
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Oktatás igazgatása
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Idetartozik:
- a különböző oktatási intézmények részére nyújtott államigazgatási szolgáltatás
- az iskolák és más oktatási intézmények számára nyújtott vezetési, működtetési, felügyeleti szolgáltatás
- a minisztériumok vagy erre létrehozott speciális program egységek által nyújtott, az oktatási rendszer
egészét érintő közérdekű tájékoztatás
Nem tartozik ide:
- az oktatást kiegészítő szolgáltatások, lásd 85.60.10
84.12.12
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Egészségügy, szociális ellátás igazgatása
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Idetartozik:
- a mindenfajta egészségügyi és szociális szolgáltatás közigazgatása
- az általános és szakosított kórházak, egészségügyi vagy fogászati kórházak, klinikák, valamint a
szanatóriumok és rekreációs intézetek vezetése, működtetése, felügyelete és támogatása
- az olyan közegészségügyi területek, mint a vérellátás, kórfeltárás, megelőzés, gyógyszerminőség
ellenőrzés, születésszabályozás, stb. igazgatása, vezetése, működtetése, támogatása
Ezen szolgáltatásokat gyakran speciális csoportok vagy kórházakhoz, klinikákhoz, körzeti praxishoz nem
kötődő önálló egészségügyi szakemberek végzik.
Nem tartozik ide:
- a betegség, anyaság, vagy ideiglenes munkaképtelenség miatti juttatások kezelése, lásd 84.30.11
- a humán-egészségügyi ellátás, lásd 86-os ágazat
- a szociális munkák, lásd 87.90
84.12.13
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Lakás, kommunális szolgáltatások igazgatása

Idetartozik:
- a lakásépítés és az összes kommunális fejlesztés, vízvezeték, környezeti higiénia, közvilágítás
közigazgatása
- a lakásépítéshez kapcsolódó fejlesztés, ellenőrzés, értékbecslés és az építési feltételek kialakítása
- a lakbér államigazgatási ellenőrzése és az államilag támogatott lakáshoz jutás feltételeinek megállapítása
- a nagyközönség vagy a rászorultak lakásügyeinek államigazgatása
- a lakhatáshoz kapcsolódó közérdekű adatok terjesztése
- az ivóvízellátás fejlesztésével, szabályozásával foglalkozó hivatalok, irodák, minisztériumok,
programegységek nyújtotta szolgáltatások
- a hulladék gyűjtéséhez és kezeléséhez, a csatornázási rendszer működtetéséhez és a közterületfenntartáshoz kapcsolódó államigazgatási szolgáltatások
- a környezetszennyezési határértékek meghatározása és a légszennyezettségi adatokról szóló tájékoztatás
- a környezetvédelmi programokkal kapcsolatos igazgatási tevékenység
Nem tartozik ide:
- a csatornázás, szennyvízgyűjtés és kezelés, lásd 37, 38, 39 ágazat

326

KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

84.12.14

Szabadidős, kulturális, vallási szolgáltatás igazgatása

Idetartozik:
- a kulturális létesítmények, valamint a kultúra területén érdekelt művészek és szervezetek támogatása,
beleértve a művészeknek juttatott adományok szétosztását
- az országos, regionális vagy helyi fesztiválok és a vallási intézmények működésének, fenntartásának
támogatása
- a szabadidős és kulturális tevékenységek szponzorálása
Nem tartozik ide:
- a múzeum és más kulturális szolgáltatások, lásd 91 ágazat
- a könyvtár és országos levéltári szolgáltatások, lásd 91.01.1
- a más szabadidős szolgáltatások, lásd 92.00, 93.21, 93.29
- a sportlétesítmények üzemeltetése, lásd 93.11.10
- a sportesemények támogatása és szervezése, lásd 93.12.10 és 93.19.11
84.13

Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

84.13.1

Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

Idetartozik:
- a terület K+F politikájának és az ehhez kapcsolódó pénzalapok igazgatása
- a fenti ügyek támogatása és tájékoztatása
Nem tartozik ide:
- a kutatás és kísérleti-fejlesztés, lásd 72 ágazat
84.13.11
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Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása

á
v

Idetartozik:
- a következő területekhez kapcsolódó közigazgatási szolgáltatások:
- gazdálkodás mezőgazdasági területekkel
- mezőgazdasági reform és földrendezés
- agrárpiaci stabilizáció
- állat-egészségügyi ügyek
- kártevőirtás
- erdészet
- halászat és vadászat
- a hivatalok, irodák, program egységek igazgatási szolgáltatásai az alábbiakkal kapcsolatban:
- szántóföldmegőrzés
- mezőgazdasági művelésbe visszaállítás
- talajjavítás és talaj termővé tétele
- a gazdaságoknak nyújtott állategészségügyi szolgáltatások
- növényi betegségek kezelése, valamint kártevők megfigyelése és irtása
- terményvizsgálat és osztályozás
- az alábbiakat érintő igazgatási szolgáltatások:
- erdőművelést szabályozó előírások
- fakitermelési engedélyek kiadása
- erdészeti erőforrások és a kitermelés racionalizálása
- újraerdősítési munkák
- a vadvédelmi területek és halastavak működtetése, fenntartása
- szabályozások kialakítása és figyelemmel kisérése, beleértve a vadászati, halászati engedélyezést

2

84.13.12
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Energia, üzemanyagellátás igazgatása

Idetartozik:
- a hivatalok, irodák, program egységek igazgatási szolgáltatásai az alábbiakkal kapcsolatban:
- szilárd tüzelőanyagok, ideértve a kitermelés és a készletek megőrzésének szabályozása
- kőolaj és földgáz- ásványi üzemanyagok
- nukleáris és nem kereskedelmi üzemanyagok, ideértve olyan üzemanyagokat, mint az alkohol, fa és
faforgács stb.
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84.13.13

Bányászat, ásványi erőforrások, feldolgozóipar, építőipar igazgatása

Idetartozik:
- a hivatalok, irodák, program egységek igazgatási szolgáltatásai az alábbiakkal kapcsolatban:
- feltárás, kitermelés, megőrzés, értékesítés és az ásványkitermelés más területei, ideértve a
lelőhelykutatással kapcsolatos szabályozás kialakítását, figyelemmel kísérését - bányászati és biztonsági
előírások
- feldolgozóipari létesítmények helyzetének javítását, bővítését, fejlesztését célzó szolgáltatások
- építési szabványok, használatbavételi engedélyek, az építési területre vonatkozó biztonsági előírások és
szabályok kialakítása és figyelemmel kísérése
Nem tartozik ide:
- az ásványi üzemanyagokkal kapcsolatos igazgatás, lásd 84.13.12
84.13.14

Szállítás, hírközlés igazgatása

Idetartozik:
- a közigazgatási szolgáltatások a közúti és a vízi, a vasúti és a légi szállítás; továbbá a hírközlés számára
- a hivatalok, irodák, program egységek igazgatási szolgáltatásai az alábbiakkal kapcsolatban:
- az utak, főutak és kapcsolódó létesítmények tervezése, építése, fenntartása és javítása
- az útágyazat és kapcsolódó létesítmények
- a vízi szállítás létesítményei; vasutak; reptéri kifutók, terminálok, hangárok, légi szállítást segítő
létesítmények; egyéb épített szerkezetek és légi közlekedéssel kapcsolatos berendezések
- a csővezetékek és más létesítmények
- az ilyen munkák szabályozása és felügyelete, valamint a fent említett szállítási eszközök és berendezések
működtetési szabályainak kialakítása és kezelése
- a hírközléshez, azaz a postai-, telefonos-, távirati-, kábel és mobil kommunikációs rendszerekhez és
távközlési műholdakhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatások
- a távközlési rendszerek tervezéséhez, fejlesztéséhez, működtetéséhez, tökéletesítéséhez kapcsolódó
szolgáltatások
- ezen rendszerek szabályozásának kialakítása, kezelése - a rádióirányítású segélyszolgálat
Nem tartozik ide:
- a rendőrségi forgalomirányítás a szárazföldi és vízi utakon, lásd 84.24.11
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84.13.15
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Kereskedelem, vendéglátás, szálláshelyszolgáltatás igazgatása

8
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Idetartozik:
- a kereskedelmi elosztóhálózatokhoz, raktárakhoz, közraktárakhoz, szállodákhoz, éttermekhez kapcsolódó
államigazgatási szolgáltatás
- a hivatalok, irodák, program egységek igazgatási szolgáltatásai az alábbiakkal kapcsolatban:
- nagy- és kiskereskedelem, a fogyasztóvédelem, árellenőrzés és a kereskedelemben működő jegyrendszer,
a raktározás, tárolás a szálloda és étterem üzemeltetés fejlesztése és figyelemmel kísérése- a szállodai és
vendéglátóhelyi férőhelyek építésével, tervezésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatás
84.13.16
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Turizmus igazgatása

Idetartozik:
- a turizmussal és annak fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások
- a hivatalok, irodák, program egységek igazgatási szolgáltatásai az alábbiakkal kapcsolatban:
- reklámkampányok
- turisztikai információk terjesztése
- más, turizmust támogató szolgáltatások
Nem tartozik ide:
- a turisztikai irodák tájékoztatása, lásd 79.90.12
84.13.17

Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása

Idetartozik:
- a hivatalok, irodák, program egységek igazgatási szolgáltatásai az alábbiakkal kapcsolatban: átfogó,
többcélú projektek tervezése, kivitelezése, fejlesztése és működtetése. Az ilyen projekteket tipikusan az
energiatermelés, árvízvédelmi, öntözési, közlekedés irányítás (navigációs) és a kikapcsolódás területén
megvalósuló összefogás céljából hozzák létre.
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84.13.18

Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás

Idetartozik:
- a hivatalok, irodák, program egységek igazgatási szolgáltatásai az alábbiakkal kapcsolatban:
- általános gazdaságpolitikák kialakítása
- általános gazdasági folyamatok szabályozása vagy támogatása, mint például az export és import
együttesen, áru és részvénytőzsde
- általános jövedelemellenőrzés
- általános kereskedelemfejlesztés
- monopóliumok szabályozása, a kereskedelem és a piacra lépés korlátozása
- különböző kereskedelmi szektorok szabályozása, engedélyezése, felügyelete
- az olyan intézmények, mint a szabadalmi, kereskedelmi védjegy és szerzői jogvédelmi hivatal, meteorológiai
szolgálat, szabványügyi hivatal működtetésének igazgatási szolgáltatásai
- a munkafeltételeket, a munkaközvetítők működését, a munkanélküliség csökkentését és a munkaerő
mobilitás növelését célzó nemzeti és regionális fejlesztési intézkedések megvalósítását érintő, általános
foglalkoztatáspolitikai célkitűzések és szabályozások kialakításával és megvalósításával kapcsolatos
igazgatási szolgáltatások
84.2

Társadalmi közszolgáltatás

84.21

Külügyek

84.21.1

Külügyek
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Idetartozik:
- a nemzetközi külkereskedelmi, pénzügyi, műszaki kapcsolatok elősegítése

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a nemzetközi ügyek, kapcsolatok igazgatása, beleértve a nemzetközi tudományos, kulturális kapcsolatokat,
a kulturális szakdiplomáciai tevékenység igazgatását
Nem tartozik ide:
- a nemzetközi katasztrófa vagy konfliktus utáni menekültügyi szolgáltatások, lásd 88.99.19
84.21.11
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Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás
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Idetartozik:
- a külügyminisztérium és a külföldön állomásozó, vagy nemzetközi szervezeteknél lévő diplomáciai és konzuli
kirendeltségek közigazgatása és működtetése, a nemzetközi ügyek, kapcsolatok igazgatása, beleértve a
nemzetközi műszaki, tudományos, kulturális ügyek, kapcsolatok, a kulturális szakdiplomáciai tevékenység
igazgatását- az országhatáron túli terjesztésre szánt információs és kulturális szolgáltatások igazgatása,
működtetése és támogatása, ideértve a könyvtárakat, olvasótermeket és a külföldi tájékoztatási, referencia
szolgálatokat is
84.21.12
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Gazdasági segítség nyújtása külföldön

Idetartozik:
- a fejlődő országoknak nyújtott gazdasági segélyezés államigazgatása, függetlenül attól, hogy nemzetközi
szervezeteken keresztül, vagy azok közbeiktatása nélkül valósul meg
- a hivatalok, irodák, program egységek igazgatási szolgáltatása a fejlődő országoknak szánt, nem katonai
segélyprogramokat illetően
- a technikai segítségnyújtás és az oktatás támogatása
- a külföldi kormányokhoz akkreditált gazdasági segélymissziók
84.21.13

Nemzetközi katonai segítség nyújtása

Idetartozik:
- a hivatalok, program egységek, irodák által nyújtott igazgatási szolgáltatások a külföldi kormányzatoknak
nyújtott, vagy nemzetközi katonai szervezetekhez, vagy szövetségekhez kapcsolódóan indított katonai segély
missziókkal kapcsolatban- adományok és kölcsönök a katonai segély számára
- hozzájárulás a nemzetközi békefenntartó erők tevékenységéhez, beleértve az ehhez szükséges emberi
erőforrás biztosítását
84.22

Honvédelem

84.22.1

Honvédelem

Idetartozik:
- a honvédelemmel kapcsolatos K+F politika és a hozzájuk kapcsolódó pénzalapok igazgatása
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84.22.11

Katonai védelem

Idetartozik:
- a honvédelemhez kapcsolódó közigazgatási szolgáltatások
- az igazgatási, felügyeleti, működtetési szolgáltatások az alábbiak számára:
- szárazföldi haderő, haditengerészet, légi és űrvédelmi erők
- hadmérnökség, szállítás és hírközlés
- hírszerzés
- ellátás, a személyzet és más nem harci erők és csapatok
- honvédelmi minisztériumhoz tartozó tartalékos és kiegészítő erők
- a felszerelés, felépítmény és ellátmánynyújtással valamint a tábori egészségügyi szolgálathoz kapcsolódó
szolgáltatások
- a katonai állomány harctéri egészségügyi ellátása
Nem tartozik ide:
- a külföldi katonai segítségnyújtás, lásd 84.21.13
- a katonai bíróságok igazgatása, lásd 84.23.11
- a katonai iskolák, főiskolák és akadémiák oktatási tevékenysége, lásd 85.3, 85.4 alágazat megfelelő
kategóriáit
- a katonai kórházak, lásd 86.10.1
84.22.12

t
a

Polgári védelem

Idetartozik:
- a polgárvédelem igazgatása, működtetése, fenntartása
- a váratlan eseményekre biztonsági tartaléktervek készítése
- a polgári intézményeket és a lakosságot érintő gyakorlatok végrehajtása
Nem tartozik ide:
- a békeidőben bekövetkező katasztrófáknál, hazai szükségállapot esetén gondoskodás az ellátásról, lásd
84.24.19
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84.23

Igazságügy, bíróság

84.23.1

Igazságügy, bíróság

84.23.11

Bíróság igazgatása, működése
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Idetartozik:
- a polgári és büntető bíróságoknak, katonai bíróságoknak és az igazságszolgáltatási rendszernek nyújtott
közigazgatási szolgáltatások
- a kormányzat részére, vagy mások részére a kormányzat által nyújtott jogi képviselet és tanácsadás- az
ítélethozatal és jogszabály értelmezés, ideértve polgári ügyekben a választott, döntőbírósági eljárást
-ártatlanul elítéltek jogi rehabilitációja, pl. az ítélet megváltoztatása, jó hírnév és az elvesztett jogok
helyreállítása, mely a bíróság ítélete miatt szenvedett kárt
Nem tartozik ide:
- a képviselet és tanácsadás polgári, büntető és más ügyekben, lásd 69.10.1
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84.23.12

2

Büntetésvégrehajtás, a fogva tartottak rehabilitációjának igazgatása

Idetartozik:
- az állami büntetésvégrehajtási intézetek
- a büntetés-végrehajtó intézményekhez és a fogvatartottak rehabilitációjához, mint például farmok,
gazdaságok, műhelyek, javítóintézetek és menhelyekhez kapcsolódó igazgatási, működtetési szolgáltatások
Nem tartozik ide:
- az oktatás börtöniskolákban, lásd 85-ös ágazat
- a börtönkórházak tevékenysége, lásd 86.10.1
84.24

Közbiztonság, közrend
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84.24.1

Közbiztonság, közrend

Nem tartozik ide:
- a rendőrségi laboratóriumok tevékenysége, lásd 71.20.19
- a fegyveres katonai alakulatok igazgatása, működtetése, lásd 84.22.11
- a közhivatalok által finanszírozott hivatásos és tartalék tűzoltó csapatok tűzmegelőző és tűzoltó
tevékenységének igazgatása, működtetése, lásd 84.25.11
- az árvíz és természeti katasztrófa elleni védelem, vízi megfigyelő-szolgálat és mentés a nyílt vízen, hegyi
mentés és egyéb a tűzoltók által végzett mentés, lásd 84.25.19
84.24.11

Rendőrség

Idetartozik:
- az államháztartásból finanszírozott hivatásos és tartalékos rendőri állomány, valamint a kikötői rendőrség,
határőrség, parti őrség és más speciális rendőri erők által nyújtott szolgáltatások igazgatása és működése
- a közlekedési rendtartáshoz kapcsolódó rendőri szolgáltatások, az idegenrendészeti nyilvántartás és a
rendőrségi nyilvántartások működtetése, fenntartása
84.24.19

Egyéb közrend, közbiztonság igazgatása

Idetartozik:
- a közrend és közbiztonság fenntartását célzó tevékenységek általános igazgatása, szabályozása és
támogatása, a témára vonatkozó általános politika kidolgozása
- gondoskodás az ellátásról, és a lakosság tájékoztatása békeidőben bekövetkező katasztrófáknál és hazai
szükségállapot esetén
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84.25

Tűzvédelem

84.25.1

Tűzvédelem

84.25.11

Tűzoltás, tűzmegelőzés
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Idetartozik:
- a hivatásos és tartalékos tűzoltóegységek tűzoltási, tűzvédelmi tevékenységének igazgatása, működtetése
- a tengeri tűzoltóhajó szolgálat
Nem tartozik ide:
- az erdőtüzek megelőzése, oltása az erdészeti munka részeként, lásd 02.40.10
- az olaj- és gázmezők tűzoltása a kitermelési tevékenység részeként, lásd 09.10.11
- a nem specializált egységek reptéri tűzoltási, tűzmegelőzési tevékenysége a reptér működtetésének
keretében, lásd 52.23.19
84.25.19
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Egyéb tűzvédelem
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Idetartozik a tűzoltóegységek által nyújtott más szolgáltatás:
- mentés árvíz és más természeti katasztrófák esetén
- részvétel a parti őrség és a nyíltvízi és hegyi mentőszolgálat tevékenységében
- részvétel a rendőrség vagy a hadsereg által nyújtott polgárvédelmi szolgáltatásokban
Nem tartozik ide:
- a rendőrségi erők által végzett árvíz és más természeti katasztrófák elleni küzdelem, parti őrség és a
nyíltvízi és hegyi mentőszolgálat és hasonló műveletek, lásd 84.24.1
- a parti őrség, a nyíltvízi és hegyi mentőszolgálat által nyújtott szolgáltatások igazgatása és működése, lásd
84.24.11
84.3

Kötelező társadalombiztosítás

84.30

Kötelező társadalombiztosítás

84.30.1

Kötelező társadalombiztosítás

Nem tartozik ide:
- a nem kötelező társadalombiztosítási szolgáltatások, lásd 65-ös ágazatjóléti szolgáltatások és szociális munka (elhelyezés nélkül), lásd 88.10, 88.9

331

KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

84.30.11

Kötelező társadalombiztosítás: betegség, terhesség, átmeneti munkaképtelenség esetén

Idetartozik:
- a társadalombiztosítási ellátás igazgatása, működtetése, ideértve a betegség, szülés vagy átmeneti
munkaképtelenség miatti jövedelempótló juttatásokat
Nem tartozik ide:
- az egészségügyi ellátás igazgatása, lásd 84.12.12
84.30.12

Kötelező társadalombiztosítás: nyugdíjak és egyéb ellátások

Idetartozik:
- a közszolgálati és nem közszolgálati dolgozók nyugdíjrendszerének, öregségi, hozzátartozói, özvegyi és
rokkantsági nyugellátásának államigazgatása
- a nyugdíjazáshoz, a közszolgálatban dolgozók és hozzátartozóik nyugdíj és rokkantság ellátási
rendszeréhez kapcsolódó igazgatási és működési szolgáltatások, ideértve a teljes vagy részleges
munkaképtelenség miatti tartós jövedelem kiesést pótló szociális ellátási rendszert
84.30.13

Kötelező társadalombiztosítás: munkanélküliellátás

Idetartozik:
- a munkanélküli-ellátási rendszer államigazgatása, működtetése. Idetartoznak a társadalombiztosítás vagy
más állami rendszerek keretében nyújtott, munkanélküliség miatti jövedelempótló támogatások.
84.30.14
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Kötelező társadalombiztosítás: családtámogatási ellátások

Idetartozik:
- a családok és a fogyatékos gyermeket nevelők jövedelmi ellátásához kapcsolódó közigazgatási, működési
szolgáltatások
- a fogyatékos gyermeket nevelő családoknak adott juttatások, függetlenül attól, hogy a jogosult a
háztartásban él-e
- a gyermekek száma szerinti, nem rászorultsági alapon nyújtott kifizetések
Nem tartozik ide:
- az anyasági ellátások, lásd 84.30.11
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P NEMZETGAZDASÁGI ÁG - OKTATÁS
85

Oktatás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a testi vagy szellemi fogyatékos tanulók speciális oktatása az oktatás minden egyes szintjén
85.1

Iskolai előkészítő oktatás

85.10

Iskolai előkészítő oktatás

85.10.1

Iskolai előkészítő oktatás

85.10.10

Iskolai előkészítő oktatás

Idetartozik:
- az általában óvodák, iskola-előkészítők, koragyermekkori oktatási központok, vagy általános iskolákhoz
kötődő különleges részlegek által biztosított oktatás
Az iskola előkészítő oktatást (ISCED 0. szintje) a szervezett oktatás kezdőszakaszaként határozzák meg,
amelynek elsődleges célja a nagyon fiatal gyerekekkel megismertetni az iskola jellegű környezetet, vagyis
átmenetet biztosítani az otthon és az iskola között.
Idetartozik még:
- a speciális oktatási programok nyújtása ezen az oktatási szinten
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a korai fejlesztés
Nem tartozik ide:
- a gyermekek napközis táboroztatása rekreációs és szabadidős céllal, lásd 55.30.12
- a gyermekek napközbeni ellátása, lásd 88.91.1
85.2

Alapfokú oktatás

85.20

Alapfokú oktatás

85.20.1

Alapfokú oktatás
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Idetartozik:
- az ISCED 1. szintjén nyújtott oktatás, amely olyan programokat tartalmaz, amelyeket azzal a céllal állítottak
össze, hogy a tanulóknak alapvető olvasás, írás és matematikai ismeretet nyújtsanak, valamint alapfokú
ismereteket biztosítsanak olyan egyéb tárgyakkal kapcsolatban, mint pl. történelem, földrajz,
természettudomány, társadalomtudomány, művészetek és zene
Idetartozik még:
- a speciális oktatási programok nyújtása ezen az oktatási szinten
- az alap műveltséget nyújtó oktatási program felnőttek részére
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
A jelenlegi magyar oktatási rendszerben ez az általános iskola alsó tagozatának felel meg.
- az alapfokú művészetoktatás
- az alapfokú oktatás szintjének megfelelő fejlesztő felkészítés
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gyermekek napközbeni ellátása, lásd 88.91.1
85.20.11

Online alapfokú oktatás

85.20.12

Egyéb alapfokú oktatás

85.3

Középfokú oktatás

Idetartozik:
- a középfokú oktatási program, amely egyre inkább specializálódik, ahogyan a tanuló egyik szintről a
következőre lép. Ezek lehetnek általános vagy szakmai programok, a következő definíciók szerint:
- Általános programok: azokat a képzéseket fedik le, amelyek közvetlenül nem készítenek fel valamely
foglalkozásra vagy szakmára vagy továbblépésre a további szakmai oktatási programokra.
- Szakmai programok: azok a képzések, amelyek közvetlenül felkészítik a résztvevőket speciális
foglalkozásokra, minden további képzés nélkül. Az ilyen programok sikeres elvégzése a munkaerőpiac által is
értékelt szakmai végzettséget eredményez.
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85.31

Általános középfokú oktatás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
A jelenlegi magyar oktatási rendszerben ez az általános iskola felső tagozatának és a középfokú oktatás
általános képzési szakaszának felel meg.
Idetartozik még:
- a középfokú oktatás szintjének megfelelő fejlesztő felkészítés
85.31.1

Általános alsó középfokú oktatás

Idetartozik:
- az ISCED 2. szintjén nyújtott oktatás, amely általában azt célozza meg, hogy teljessé tegyék az alapfokon
megszerzett alapvető készségeket és ismereteket, bár a tanítás jellemzően fokozottabban tantárgyközpontú,
gyakran szakosodott tanárokkal, akik a szakterületükön vezetik az osztálymunkát.
Ezeket az oktatási programokat nem kifejezetten arra tervezték, hogy felkészítsék a résztvevőket egy
meghatározott foglalkozásra vagy szakmára, vagy továbblépésre a további szakmai oktatási programokra.
Idetartozik még:
- a speciális oktatási programok nyújtása ezen az oktatási szinten
- az alapműveltséget nyújtó oktatási program felnőttek részére
Idetartozik - magyar kiegészítés:
A jelenlegi magyar oktatási rendszerben ez az általános iskola felső tagozatának, valamint a gimnáziumok 5.8. évfolyamának felel meg.
85.31.11
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Online általános alsó középfokú oktatás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
A jelenlegi magyar oktatási rendszerben ez az általános iskola felső tagozatának, valamint a gimnáziumok 5.8. évfolyamának felel meg.
85.31.12

Egyéb általános alsó középfokú oktatás

1
0
-

á
v

Idetartozik - magyar kiegészítés:
A jelenlegi magyar oktatási rendszerben ez az általános iskola felső tagozatának, valamint a gimnáziumok 5.8. évfolyamának felel meg.
85.31.2

8
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Általános felső középfokú oktatás

6

Idetartozik:
- oktatási programok (ISCED 3. szintje), amelyeket a szakosodás magasabb foka jellemez és ahol a tanárok
képzettebbek és szakosodottabbak a tárgyaik tekintetében, mint a 2. szinten. Gyakran különböző irányzatok
és programtípusok állnak rendelkezésre ezen a szinten. Általánosságban elmondható, hogy a 3. szintű
oktatás elvégzése a minimum követelmény a részvételhez a felső szintű oktatási programokban. Ezek a
szolgáltatások nem olyan oktatási programokra vonatkoznak, amelyek felkészítik a résztvevőket közvetlen
belépésre az adott foglalkozásokba, vagy további szakmai képzési programokban való részvételre.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
A jelenlegi magyar oktatási rendszerben a szakiskolák 9.-10., a gimnáziumok 9.-12. (13.) és a
szakközépiskolák 9.-12. (13.) nem szakképző évfolyamai tartoznak ide.
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85.31.21

Online általános felső középfokú oktatás

85.31.22

Egyéb általános felső középfokú oktatás

85.32

Szakmai középfokú oktatás
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85.32.1

Alsó középfokú szakmai oktatás

Idetartozik:
- az ISCED 2. szintjén nyújtott oktatások, amelyek általában azt célozzák meg, hogy teljessé tegyék az
alapfokon megszerezhető alapvető készségeket és ismereteket, bár a tanítás jellemzően fokozottabban
tantárgyközpontú gyakran szakosodott tanárokkal, akik a szakterületükön vezetik az osztálymunkát.
Ezek a szolgáltatások olyan oktatási programokra vonatkoznak, amelyek felkészítik a résztvevőket a
közvetlen belépésre az adott foglalkozásokba, mindenfajta további képzés nélkül. Az ilyen programok sikeres
elvégzése a munkaerőpiac által is értékelt szakmai végzettséget eredményez.
Idetartozik még:
- a speciális oktatási programok nyújtása ezen az oktatási szinten
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a jelenlegi magyar oktatási rendszerben a speciális szakiskoláknak az Országos Képzési Jegyzékben
szereplő alapszintű szakmákra felkészítő képzései
- az ezzel azonos szintű, felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő
szakmákra felkészítő képzések
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szabadidős, hobbi, illetve önfejlesztési célból oktatási szinttel nem meghatározható képzés, lásd 85.5
- a nem hivatásos gépjárművezetők oktatása, autósiskola, lásd 85.53.11
- a szállást nem biztosító szociális ellátás részeként biztosított munkaköri képzés, lásd 88.10.13, 88.99.13
85.32.11

Online alsó középfokú szakmai oktatás

85.32.12

Egyéb alsó középfokú szakmai oktatás

85.32.2

Felső középfokú szakmai oktatás
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Idetartozik:
- oktatási programok (ISCED 3. szintje), amelyeket a szakosodás magasabb foka jellemez és ahol a tanárok
képzettebbek és szakosodottabbak a tárgyaik tekintetében, mint a 2. szinten. Gyakran különböző irányzatok
és programtípusok állnak rendelkezésre ezen a szinten. Általánosságban elmondható, hogy a 3. szintű
oktatás elvégzése a minimum követelmény a részvételhez a felsőfokú oktatási programokban. Ezek a
szolgáltatások olyan oktatási programokra vonatkoznak, amelyek felkészítik a résztvevőket közvetlen
belépésre az adott foglalkozásokba, mindenfajta további képzés nélkül. Az ilyen programok sikeres elvégzése
a munkaerőpiac által is értékelt szakmai végzettséget eredményez.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a jelenlegi oktatási rendszerben a szakiskoláknak az Országos Képzési Jegyzékben szereplő középszintű
szakmákra felkészítő képzései tartoznak ide
- a párhuzamos (művészeti) oktatás
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85.32.21

Online felső középfokú szakmai oktatás

85.32.22

Egyéb felső középfokú szakmai oktatás

85.4

Felső szintű oktatás

85.41

Középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó oktatás

85.41.1

Középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó oktatás

2

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szabadidős, hobbi, illetve önfejlesztési célból igénybevett művészeti és nyelvtanulási oktatási
szolgáltatások, lásd 85.52.1
- a nem hivatásos gépjárművezetők oktatását szolgáló autósiskolai szolgáltatások, lásd 85.53.11
- a szállást nem biztosító szociális szolgáltatás részeként biztosított munkaköri képzési szolgáltatások, lásd
88.10.13, 88.99.13
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85.41.11

Online középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó általános oktatás

Idetartozik:
- azok az on-line oktatási programok (ISCED 4. szintje), amelyekre azután kerül sor, hogy a diákok már
befejezték a felső középfokú oktatást, de nem tekinthetőek felsőfokú oktatásnak, mivel tartalmilag ezek a
programok lényegesen nem haladják meg a felső középfokú oktatás szintjét.
Ezek a képzések vagy a munkaerőpiacra felkészítő rövid programok, vagy pedig lényeges elméleti
háttéroktatást biztosító programok, amelyeket kifejezetten azzal a céllal terveztek, hogy felkészítsék azokat a
diákokat továbbtanulásra a felsőoktatásban, akik korábban (az ISCED 3. szintjén) olyan tanrendet követtek,
amelyből hiányoztak a továbbtanulásra feljogosító elemek a felsőoktatási szintű programokban.
Az idetartozó oktatási programokat nem kifejezetten arra tervezték, hogy felkészítsék a résztvevőket egy
meghatározott foglalkozásra vagy szakmára.
85.41.12

Egyéb középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó általános oktatás

Idetartozik:
- azok az egyéb oktatási programok (ISCED 4. szintje), amelyekre azután kerül sor, hogy a diákok már
befejezték a felső középfokú oktatást, de nem tekinthetőek felsőfokú oktatásnak, mivel tartalmilag ezek a
programok lényegesen nem haladják meg a felső középfokú oktatás szintjét.
Ezek a képzések vagy a munkaerőpiacra felkészítő rövid programok, vagy pedig lényeges elméleti
háttéroktatást biztosító programok, amelyeket kifejezetten azzal a céllal terveztek, hogy felkészítsék azokat a
diákokat továbbtanulásra a felsőoktatásban, akik korábban (az ISCED 3. szintjén) olyan tanrendet követtek,
amelyből hiányoztak a továbbtanulásra feljogosító elemek a felsőoktatási szintű programokban.
Az ebbe az alkategóriába tartozó oktatási programokat nem kifejezetten arra tervezték, hogy felkészítsék a
résztvevőket egy meghatározott foglalkozásra vagy szakmára.
85.41.13
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Online középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó szakmai oktatás
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Idetartozik:
- azok az on-line oktatási programok (ISCED 4. szintje), amelyekre azután kerül sor, hogy a diákok már
befejezték a felső középfokú oktatást, de nem tekinthetőek felsőfokú oktatásnak, mivel tartalmilag ezek a
programok lényegesen nem haladják meg a felső középfokú oktatás szintjét Ezek a képzések vagy a
munkaerőpiacra felkészítő rövid programok, vagy pedig lényeges elméleti háttéroktatást biztosító programok,
amelyeket kifejezetten azzal a céllal terveztek, hogy felkészítsék azokat a diákokat a továbbtanulásra
felsőoktatásban, akik korábban (az ISCED 3. szintjén) olyan tanrendet követtek, amelyből hiányoztak a
továbbtanulásra feljogosító elemek a felsőoktatási szintű programokban.
Ezek az oktatási programok felkészítik a résztvevőket közvetlen belépésre az adott foglalkozásokba,
mindenfajta további képzés nélkül. Az ilyen programok sikeres elvégzése a munkaerőpiac által is értékelt
szakmai végzettséget eredményez.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a jelenlegi oktatási rendszerben a szakközépiskolák érettségit követő szakképzései
- az ezzel azonos szintű, felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő
szakmákra felkészítő képzés
85.41.14
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Egyéb középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó szakmai oktatás

Idetartozik:
- azok az egyéb oktatási programok (ISCED 4. szintje), amelyekre azután kerül sor, hogy a diákok már
befejezték a felső középfokú oktatást, de nem tekinthetőek felsőfokú oktatásnak, mivel tartalmilag ezek a
programok lényegesen nem haladják meg a felső középfokú oktatás szintjét Ezek a képzések vagy a
munkaerőpiacra felkészítő rövid programok, vagy pedig lényeges elméleti háttéroktatást biztosító programok,
amelyeket kifejezetten azzal a céllal terveztek, hogy felkészítsék azokat a diákokat a továbbtanulásra
felsőoktatásban, akik korábban (az ISCED 3. szintjén) olyan tanrendet követtek, amelyből hiányoztak a
továbbtanulásra feljogosító elemek a felsőoktatási szintű programokban.
Ezek az oktatási programok felkészítik a résztvevőket közvetlen belépésre az adott foglalkozásokba,
mindenfajta további képzés nélkül. Az ilyen programok sikeres elvégzése a munkaerőpiac által is értékelt
szakmai végzettséget eredményez.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a jelenlegi oktatási rendszerben a szakközépiskolák érettségit követő szakképzései
- az ezzel azonos szintű, felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő
szakmákra felkészítő képzés
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85.42

Felsőfokú oktatás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az előadó-művészeti iskolák felsőfokú oktatást nyújtó szolgáltatásai
- a felsőfokú szakképzés
- a felsőfokú alap és mesterképzés
- a felsőfokú szakirányú továbbképzés
- a doktori képzés
85.42.1

Rövid képzési idejű felsőfokú oktatás

85.42.11

Online rövid képzési idejű felsőfokú oktatás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a felsőfokú szakképzés
85.42.12

Egyéb rövid képzési idejű felsőfokú oktatás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a felsőfokú szakképzés
85.42.2
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Felsőfokú alapképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás
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Idetartozik:
- a felsőfokú alapképzés vagy azzal egyenértékű végzettséget adó képzés. Ezek a képzések egyetemen,
főiskolán és hasonló felsőfokú oktatási intézményben folynak.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a felsőfokú szakirányú továbbképzés
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85.42.21

Online felsőfokú alapképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

85.42.22

Egyéb felsőfokú alapképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

85.42.3

Felsőfokú mesterképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás
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Idetartozik:
- a mester fokozatot eredményező vagy azzal egyenértékű képzés. Ez a képzés egyetemen, főiskolán vagy
hasonló felsőfokú oktatási intézményben folyik.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a felsőfokú mesterképzés
85.42.31
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Online felsőfokú mesterképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

2

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a felsőfokú mesterképzés
85.42.32

6

Egyéb felsőfokú mesterképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a felsőfokú mesterképzés
85.42.4

Doktori képzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

Idetartozik:
- a közvetlenül magasabb szintű kutatói végzettséget (pl. doktori fokozatot) eredményező felsőfokú képzések
85.42.41

Online doktori képzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

85.42.42

Egyéb doktori képzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

85.5

Egyéb oktatás

85.51

Sport, szabadidős képzés

85.51.1

Sport, szabadidős képzés
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85.51.10

Sport, szabadidős képzés

Idetartozik: a táborok és iskolák vagy hivatásos sportoktatók, tanárok vagy edzők által magánszemélyek
csoportjai számára biztosított sportoktatás. Nem tartozik ide az akadémiákon, főiskolákon vagy egyetemeken
folyó sportoktatás.
Idetartoznak:
- a sportoktatás (baseball, kosárlabda, krikett, labdarúgás, jégkorong, tenisz, műkorcsolyázás stb.)
- a sporttábori sportoktatás
- a tornaoktatás
- a lovaglásoktatás
- az úszásoktatás
- a harcművészet-oktatás
- a kártyajáték-oktatás (mint például bridzs)
- a jógaoktatás
Nem tartozik ide:
- a rekreációs és szabadidős táboroztatás, amely sportoktatást és edzést is magába foglal, lásd 55.30.12
- az akadémiák, főiskolák és egyetemek által nyújtott sport és szabadidősport oktatás, lásd 85.10-85.42
- a kulturális oktatás, lásd 85.52
85.52

Kulturális képzés

85.52.1

Kulturális képzés
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Nem tartozik ide:
- az olyan iskolarendszerszerű oktatás, amely hivatalos bizonyítvány vagy fokozat elérését biztosítja, lásd
oktatási szint szerint 85.2-85.4
85.52.11

Tánciskolai oktatás

Idetartozik:
- a táncoktatók és táncstúdiók által nyújtott táncoktatás
85.52.12

1
0
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Zeneoktatás

Idetartozik:
- a zongora és egyéb zeneoktatás
85.52.13

Művészeti oktatás

85.52.19

Egyéb kulturális oktatás

8
0

6

1
0

á
v

Idetartozik:
- a színészoktatás (kivéve iskolarendszerű)
- a fényképész-oktatás (kivéve iskolarendszerű)

2

85.53

Járművezetőoktatás

85.53.1

Járművezetőképzés

85.53.11

Személygépjárművezető képzés

Idetartozik:
- a személygépkocsi-, busz-, kamion- és motorkerékpár-vezetői engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó
oktatás
Nem tartozik ide:
- a hivatásos sofőrök gépjárművezető-iskolai oktatása, lásd 85.32.1 és 85.32.2
85.53.12

Pilóta, hajózószemélyzet képzése

Idetartozik:
- a nem hivatásos pilóta- és hajóskapitány-engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó oktatás
Nem tartozik ide:
- a hivatásos pilóták repülőiskolai képzése, lásd 85.32.21, 85.32.22 és 85.42.1
85.59

Egyéb m.n.s. oktatás
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85.59.1

Egyéb m.n.s. oktatás

Nem tartozik ide:
- az akadémiai iskolák, főiskolák és egyetemek vagy hasonló diplomákat, bizonyítványokat, okleveleket
kiállító intézmények által nyújtott szolgáltatások, lásd az oktatás szintje szerint 85.2-85.4
85.59.11

Nyelvoktatás

Idetartozik:
- a nyelvoktatás, beszédkészség-fejlesztő kurzus
Idetartozik magyar kiegészítés:
- a nyelvoktatás, beszédkészség-fejlesztő kurzus vizsgáztatással együtt is
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a külön végzett vizsgáztatás, lásd 85.60.10
85.59.12

Informatikai oktatás

Idetartozik:
- az informatikai oktatás
85.59.13

t
a

Egyéb szakmai oktatás

Idetartozik:
- az oktatási szint szerint nem besorolható folyamatos felnőtt szakmai oktatás
Nem tartozik ide:
- a szakmai középfokú oktatás, lásd 85.32.1 és 85.32.2
- a középfok utáni nem felsőfokú és felsőfokú oktatás, amelyek összemérhetőek az iskolarendszerű oktatási
rendszerrel, lásd 85.41.1 és 85.42
- a sportolási tevékenységek részeként oktatók, edzők stb. által nyújtott oktatás, lásd 85.51.10
- a nem iskolarendszerű kulturális oktatás, lásd 85.52.1
- a nyelv- és társalgási készség oktatás, lásd 85.59.11
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85.59.14
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Házi korrepetálás
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Idetartozik:
- a magántanárok, szervezetek által tartott tanfolyamok, korrepetálások otthon
85.59.19

8
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Egyéb m.n.s. oktatás

Idetartozik:
- a felsőoktatási témavezetői feladatok
- a korrepetáló kurzusok, oktatási központok szervezésében
- a szakmai vizsgára felkészítő kurzusok
- a gyorsolvasás oktatása
- a hittan/vallásoktatás
- az életmentő/testőr képzés
- a túlélés-oktatás
- a közszereplés/retorika oktatása
- az oktatási szint szerint nem besorolható oktatás
Nem tartozik ide:
- az alap műveltséget nyújtó oktatási program felnőttek részére, lásd 85.20.1
- az általános középfokú oktatás, lásd 85.31
- a szakmai középfokú oktatás, lásd 85.32
- a középfok utáni nem felsőfokú és felsőfokú oktatás, amelyek összemérhetőek az iskolarendszerű oktatási
rendszerrel, lásd 85.41.1 és 85.42
- a sportolási tevékenységek részeként oktatók, edzők stb. által nyújtott oktatás, lásd 85.51.10
- a nem iskolarendszerű kulturális oktatás, lásd 85.52.1
- a nyelv- és társalgási készség oktatás, lásd 85.59.11
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85.6

Oktatást kiegészítő tevékenység

85.60

Oktatást kiegészítő tevékenység

85.60.1

Oktatást kiegészítő szolgáltatás
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85.60.10

Oktatást kiegészítő szolgáltatás

Idetartozik:
- az olyan nem oktatás jellegű szolgáltatások nyújtása, amelyek támogatják az oktatási folyamatokat és
rendszereket, mint például:
- a pedagógiai szaktanácsadás
- a pedagógiai módszertani iránymutatás
- a vizsgák (tesztek) tervezése, fejlesztése, értékelése
- a vizsgáztatás lebonyolítása
- a diákcsere programok szervezése
Idetartoznak még a pedagógiai szakszolgálatok alábbi tevékenységei is:
- a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, továbbá az országos szakértői és
rehabilitációs tevékenység
- a nevelési tanácsadás
- a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
- a logopédiai ellátás
- a konduktív pedagógiai ellátás
- a gyógypedagógiai tanácsadás
Idetartoznak továbbá az alábbi eljárások:
- a különleges szaktudás felmérése, megállapítása
- a tudásszint felmérése
- a korábbi tanulmányok elismerése, igazolása
- az oktatásban korábban megszerzett kreditek beszámítása
- a külföldi képesítés/bizonyítvány beszámítása/honosítása
Nem tartozik ide:
- a társadalomtudományi, humán kutatás és kísérleti fejlesztés, lásd 72.20
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Q NEMZETGAZDASÁGI ÁG - HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
86

Humánegészségügyi ellátás

86.1

Fekvőbeteg kórházi ellátása

86.10

Fekvőbeteg kórházi ellátása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az idősek és fogyatékosok bentlakásos elhelyezése egészségügyi ellátással egybekötve, orvosi felügyelet
mellett
86.10.1

Fekvőbeteg kórházi ellátása

Idetartozik:
- a rövid és a hosszú távú fekvőbeteg kórházi ellátás, azaz az általános kórházak (pl. a városi és a megyei
kórházak, a nonprofit szervezetek által fenntartott kórházak, az egyetemi klinikák, a katonai kórházak és a
börtönkórházak), valamint a szakkórházak (pl. a pszichiátriai betegek és a drogfüggők gyógyítására
szakosodott kórházak, a fertőzőkórházak, a szülőotthonok és a gyógyszanatóriumok) gyógyító, diagnosztikai
és terápiás tevékenysége.
Elsősorban a fekvőbetegek ellátására irányuló, közvetlen orvosi felügyelet alatt végzett tevékenységek:
- orvosi, szakdolgozói és természetgyógyászati szakellátás
- orvosi és orvoslaboratóriumi technikai szolgáltatások
- sürgősségi, műtéti stb. szolgáltatások
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- minden egészségügyi szolgáltatást nyújtó fekvőbeteg ellátás, függetlenül azok működtetési formáitól
(állami, egyházi, alapítványi, magán, illetve gazdasági társaság)
- a gazdálkodó szervezet keretében nyújtott közreműködői, személyes közreműködői tevékenységek a
fekvőbeteg ellátásban
Nem tartozik ide:
- a kórházak járóbeteg szakrendelői ellátása, lásd 86.21.10, 86.22.10
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86.10.11

1
0
-

Fekvőbeteg kórházi sebészeti ellátása
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Idetartozik:
- az orvosi irányítás alatt a fekvőbetegek sebészeti ellátása, a betegek kezelése, egészségük helyreállítása
és/vagy fenntartása érdekében
Nem tartozik ide:
- a szájsebészet a kórházakban, lásd 86.23.11
86.10.12
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Fekvőbeteg kórházi nőgyógyászati, szülészeti ellátása

2

Idetartozik:
- az orvosi irányítás alatt fekvőbetegeknek nyújtott nőgyógyászati és szülészeti ellátás a betegek kezelése,
egészségük helyreállítása és/vagy fenntartása érdekében
Idetartozik még:
- a születésszabályozáshoz kapcsolódó szolgáltatások szállásnyújtással, beleértve az olyan beavatkozást,
mint pl. a sterilizálás és a terhesség-megszakítás
86.10.13

Fekvőbeteg kórházi rehabilitációs ellátása

Idetartozik:
- az orvosi irányítás alatt fekvőbetegeknek nyújtott rehabilitációs ellátás a betegek kezelése, egészségük
helyreállítása és/vagy fenntartása érdekében
86.10.14

Fekvőbeteg kórházi pszichiátriai ellátása

Idetartozik:
- az orvosi irányítás alatt fekvőbetegeknek nyújtott pszichiátriai ellátás a betegek kezelése, egészségük
helyreállítása és/vagy fenntartása érdekében
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86.10.15

Fekvőbeteg kórházi egyéb orvosi ellátása

Idetartozik:
- az orvosi irányítás alatt fekvőbetegeknek nyújtott egyéb kórházi ellátás a betegek kezelése, egészségük
helyreállítása és/vagy fenntartása érdekében
Nem tartozik ide:
- a katonai állomány harctéri egészségügyi ellátása, lásd 84.22.11
- a fekvőbetegek orvosi ellátása kórházon kívül, lásd 86.2
- a fogászati ellátás, lásd 86.23.1
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a fekvőbetegek egyéb egészségügyi ellátása kórházon kívül, lásd 86.9
86.10.19

Fekvőbeteg kórházi egyéb ellátása

Idetartozik:
- az egyéb fekvőbeteg ellátás (gyógyszerellátás, ápolás, laboratóriumi és technikai szolgáltatás, beleértve a
radiológiai és az aneszteziológiai szolgáltatásokat, stb.)
Nem idetartozik:
- a mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a gyógyászati
vizsgálatokat, lásd 71.20.1
- az állategészségügyi ellátás, lásd 75.00.1
- a mentőszolgálat, lásd 86.90.14
- az orvosi laboratóriumi szolgáltatás, lásd 86.90.15
86.2

Járóbetegellátás, fogorvosi ellátás

86.21

Általános járóbetegellátás

86.21.1

Általános járóbetegellátás

86.21.10

Általános járóbetegellátás
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Idetartozik:
- a fizikai és/vagy mentális betegségeket kezelő orvosok betegségmegelőzésből, diagnosztizálásból és
gyógykezelésből álló általános orvosi tevékenysége, mint pl.: tanácsadás, vizsgálatok, stb.
Ezek a szolgáltatások nem korlátozódnak meghatározott körülményekre, betegségekre és anatómiai
területekre. Nyújthatók a háziorvosi szolgálat keretében (magánrendelőkben) és a járóbeteg szakrendelőkben,
valamint a betegek otthonában, a gazdasági társaságok és az iskolák, stb. rendelőiben, vagy telefonon,
interneten keresztül és egyéb módon is.
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86.22

Szakorvosi járóbetegellátás

86.22.1

Szakorvosi járóbetegellátás

2
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Idetartozik:
- a szakorvosi járóbeteg ellátás, ami nyújtható szakorvosi praxis keretében (magánrendelőkben) és járóbeteg
szakrendelőkben, valamint a betegek otthonában, a gazdasági társaságok és az iskolák stb. rendelőiben,
vagy telefonon, interneten keresztül és egyéb módon is.
86.22.11

Diagnosztikai felvételek elemzése, értékelése

Idetartozik:
- a képalkotó diagnosztikai (röntgen, EKG, endoszkóp, stb.) felvételek elemzése és értékelése
Nem tartozik ide:
- a kórházi fekvőbeteg-ellátás, lásd 86.10.1
- az orvosi laboratóriumi szolgáltatás, lásd 86.90.15
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86.22.19

Egyéb szakorvosi ellátás

Idetartozik:
- a gyermekgyógyászati, szülészeti, nőgyógyászati, neurológiai és pszichiátriai, valamint egyéb szakorvosi
konzultáció
- a műtét előtti tanácsadás
- a járóbeteg szakrendelők gyógykezelési szolgáltatása, mint pl.: a dialízis, kemoterápia, inzulin terápia,
légzőszervi kezelés, sugárkezelés, stb.
Nem tartozik ide:
- a kórházi fekvőbeteg-ellátás, lásd 86.10.1
- a fogászati ellátás, lásd 86.23.1
- a szülésznői szolgáltatás, lásd 86.90.11
- a védőnői és ápolói szolgáltatás, lásd 86.90.12
- a fizikoterápia, lásd 86.90.13- az orvosi laboratóriumi szolgáltatás, lásd 86.90.15
- a családtervezési tanácsadás gyógykezelés nélkül, lásd 88.99.19
86.23

Fogorvosi járóbetegellátás

86.23.1

Fogászati ellátás

86.23.11

Fogszabályozás
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Idetartozik:
- a fogszabályozás, mint pl.: a kiálló fogak, keresztharapás, mélyharapás, stb. kezelése, a fogászati
sebészettel együtt, a fekvőbetegek ilyen jellegű kórházi ellátása esetében is
- a szájsebészeti ellátás
- az egyéb fogorvosi szakellátás, pld. a fogágy kezelés, gyermekfogászat, gyökérkezelés és fogsor
helyreállítás
Nem tartozik ide:
- műfogak, fogsorok és fogpótló eszközök gyártása, lásd 32.50.22
- fekvőbeteg kórházi ellátása, lásd 86.10
- paramedikális és szájhigiéniai szolgáltatások, lásd 86.90.19
86.23.19

Egyéb fogászati ellátás
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Idetartozik:
- a fogászati betegségek és a szájüreg elváltozásainak diagnosztizálása és gyógykezelése, valamint a
fogbetegségek megelőzését célzó szolgáltatások.
Ezeket a fogászati szolgáltatásokat végezhetik szakrendelőkben csakúgy, mint iskolákban, gazdasági
társaságokban, idősek otthonaiban működő rendelőkben, valamint magánrendelőkben.
Idetartozik a fogászati alapellátás, mint pl.: a fogászati rutinvizsgálat, a fogászati megelőző ellátás, a
fogszuvasodás kezelése, stb.
Nem tartozik ide:
- műfogak, fogsorok és fogpótló eszközök gyártása, lásd 32.50.22
- fekvőbeteg kórházi ellátása, lásd 86.10
- paramedikális és szájhigiéniai szolgáltatások, lásd 86.90.19

1
0

6

2

86.9

Egyéb humánegészségügyi ellátás

86.90

Egyéb humánegészségügyi ellátás

86.90.1

Egyéb humánegészségügyi ellátás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az egészségügyi szakdolgozók által járóbeteg ellátásban gazdálkodó szervezet keretében végzett
közreműködői, személyes közreműködői tevékenységek.
86.90.11

Terhesgondozás

Idetartozik:
- a működési engedéllyel rendelkező személyek (kivéve orvosok) által végzett ellátás:
- a felügyelet a terhesség és a szülés alatt
- az anyák szülés utáni felügyelete
- a családtervezés beleértve a gondozást
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86.90.12

Védőnői és ápolói szolgáltatás

Idetartozik:
- a működési engedéllyel rendelkező személyek (kivéve orvosok) által végzett:
- a betegápolás (a kórházon kívül), a betegek otthonában végzett tanácsadás és megelőzés, az anya- és
csecsemővédelem, a gyermekhigiénia, stb. területén nyújtott szolgáltatás
Nem tartozik ide:
- a bentlakásos ápolást nyújtó ellátás, lásd 87.10.10
86.90.13

Fizikoterápiás szolgáltatás

Idetartozik:
- a működési engedéllyel rendelkező személyek (kivéve orvosok) által végzett:
- fizikoterápia, az ergoterápia, stb. területén nyújtott szolgáltatás
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gyógytestnevelés
- gerinctorna
86.90.14

Mentőszolgálat
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Idetartozik:
- a betegek szállítása mentőautóval, mentőhelikopterrel, -repülővel újraélesztő készülékkel, orvosi vagy
mentőápolói személyzettel
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás, lásd 49, 50 és 51
86.90.15

Orvosi laboratóriumi szolgáltatás

Nem tartozik ide:
- a nem egészségügyi laboratóriumi vizsgálat, lásd 71.20.1
- az élelmiszer-higiéniai vizsgálat, lásd 71.20.11
86.90.16
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Vér, sperma, transzplantációs banki szolgáltatás
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Idetartozik:
- a vér-, ondó-, embrió-, szövet- és transzplantációs bankok szolgáltatásai, a rendelkezésre álló anyagok
tárolásával és az elérhetőek katalogizálása, a donoranyagok és a lehetséges befogadók egyeztetésével
együtt stb.
86.90.17

6
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Diagnosztikai szolgáltatás értékelés nélkül

1
0

Idetartozik:
- a képalkotó diagnosztikai szolgáltatások elemzés vagy értékelés nélkül, pld. röntgen, ultrahang, mágneses
rezonancia (MRI), stb.
86.90.18

2

Mentálegészségügyi ellátás

Idetartozik:
- a működési engedéllyel rendelkező személyek (kivéve orvosok) által végzett mentál-egészségügyi
szolgáltatás:
- pszichoanalitikusok, pszichológusok és pszichoterapeuták
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86.90.19

Egyéb m.n.s. humánegészségügyi ellátás

Idetartozik:
- az egyéb, máshova nem sorolt humán-egészségügyi szolgáltatások, mint például foglalkozás terápia,
akupunktúra, aromaterápia, beszédterápia, homeopátia, táplálkozásterápia stb.
Ezeket a szolgáltatásokat működési engedéllyel rendelkező személyek (kivéve orvosok) nyújtják.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az egészségügyi ellátás keretében rehabilitációs céllal végzett beszédterápia
- a természetgyógyászati tevékenység
- a sóterápia
- a lovas terápia
- a szemtorna
- az intimtorna
- a fogászati szakdolgozók és a szájhigiénikusok tevékenysége
Nem tartozik ide:
- az olyan szolgáltatás, mint a fizikoterápia és az ergoterápia, lásd 86.90.13
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai
laboratóriumokban, lásd 32.50

87

Szociális ellátás, bentlakással

87.1

Bentlakásos, nem kórházi ápolás

87.10

Bentlakásos, nem kórházi ápolás

87.10.1

Bentlakásos, nem kórházi ápolás

87.10.10

Bentlakásos, nem kórházi ápolás
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Idetartozik:
- az elhelyezés a helyszíni egészségügyi ellátással egybekötve, állandó orvosi felügyelet nélkül pl.: ápolást
nyújtó otthonok, idősek és fogyatékosok otthoni ápolással, utógondozók szanatóriumi ápolással
Nem tartozik ide:
- az egészségügyi szakképzettségűek által végzett házi ápolás, lásd 86.2, 86.9
- az idősek bentlakásos ellátása ápolás nélkül vagy minimális ápolással, lásd 87.30.11
- a szociális ellátás elhelyezéssel, mint pl. gyermekotthonok, gyermekszállások, hajléktalanok átmeneti
szállásai, lásd 87.90.1
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a bentlakásos elhelyezés egészségügyi ellátással egybekötve, orvosi felügyelet mellett, lásd 86.10.1
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87.2

Mentális és szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

87.20

Mentális és szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- azok az értelmi fogyatékosok, akik a mentálisan retardált foknál alacsonyabb intelligencia hányadossal
rendelkeznek, lásd 87.30
87.20.1

Mentális és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása

Idetartozik:
- az alkohol és a kábítószer-függőség kezelésére szolgáló intézmények, pszichiátriai utógondozó otthonok
érzelmi zavarokkal küzdők számára, mentális betegeket ellátó intézmények, a pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézményei
Nem tartozik ide:
- a mentális betegek (nem értelmi fogyatékos), pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek kórházi ellátása, lásd
86.10
- a szociális ellátás elhelyezéssel, mint pl. hajléktalanok átmeneti szállásai, lásd 87.90.1
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87.20.11

Mentális és szenvedélybeteg gyermekek, fiatalok bentlakásos ellátása

Idetartozik:
- gyermekek és fiatalok alkohol és a kábítószer-függőségének kezelésére szolgáló intézmények, pszichiátriai
utógondozó otthonok érzelmi zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok számára, mentális betegeket ellátó
intézmények, a gyermekek és fiatal pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményei
87.20.12

Mentális és szenvedélybeteg felnőttek bentlakásos ellátása

Idetartozik:
- felnőtt emberek alkohol és a kábítószer-függőségének kezelésére szolgáló intézmények, pszichiátriai
utógondozó otthonok érzelmi zavarokkal küzdők felnőttek számára, mentális betegeket ellátó intézmények, a
felnőtt pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményei
87.3

Idősek, fogyatékos személyek bentlakásos ellátása

87.30

Idősek, fogyatékos személyek bentlakásos ellátása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- azok az értelmi fogyatékosok, akik a mentálisan retardált foknál alacsonyabb intelligencia hányadossal
rendelkeznek
87.30.1

Idősek, fogyatékos személyek bentlakásos ellátása
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Idetartozik:
- a mindennapi életvitelhez segítséget nyújtó intézmények és idősotthonok, amelyek ápolást nem biztosítanak
Nem tartozik ide:
- a bentlakásos elhelyezés egészségügyi ellátással egybekötve, orvosi felügyelet mellett, lásd 86.10.1
- a bentlakásos elhelyezés egészségügyi ellátással egybekötve, orvosi felügyelet nélkül, lásd 87.10.10
- a szociális ellátás elhelyezéssel, ahol a gyógykezelés vagy az oktatás nem lényeges elem, lásd 87.90
87.30.11
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Idősek bentlakásos szociális ellátása
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Idetartozik:
- a bentlakásos intézmények által biztosított, 24 órás ellátást magába foglaló szociális segítségnyújtás idősek
részére, beleértve a folyamatos gondozást nyújtó nyugdíjas otthonokat és a minimális ápolást nyújtó idősek
otthonát
87.30.12
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Fogyatékos gyermekek, fiatalok bentlakásos szociális ellátása

Idetartozik:
- a bentlakásos intézmények által biztosított, 24 órás ellátást magába foglaló szociális segítségnyújtás fizikai
vagy értelmi fogyatékos gyermekek és fiatalok részére, beleértve a látás, a hallás, illetve a beszédképesség
fogyatékosokat is
87.30.13
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Fogyatékos felnőttek bentlakásos szociális ellátása

Idetartozik:
- a bentlakásos intézmények által biztosított, 24 órás ellátást magába foglaló szociális segítségnyújtás fizikai
vagy értelmi fogyatékos felnőttek részére, beleértve a látás, a hallás, illetve a beszédképesség fogyatékosokat
is
87.9

Egyéb bentlakásos ellátás

87.90

Egyéb bentlakásos ellátás

87.90.1

Egyéb, m.n.s. bentlakásos ellátás

Nem tartozik ide:
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és kezelése, lásd 84.30.1
- ápolást nyújtó elhelyezés, lásd 87.10.10 - átmeneti szállásnyújtás katasztrófák áldozatainak, lásd 88.99.19
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87.90.11

Gyermekek, fiatalok egyéb szociális ellátása bentlakással

Idetartozik:
- a bentlakásos intézmények által biztosított, egész napos ellátást magába foglaló szociális segítségnyújtás
gyermekek és fiatalok részére, például árvaházak, gyermekotthonok és gyermekszállások, védelemre szoruló
gyermekek számára létesített otthonok, javítóintézetek stb.
Nem tartozik ide:
- a mentálisan retardáltak (nem értelmi fogyatékos), pszichiátriai betegségben, szenvedélybetegségben
szenvedő gyermekek bentlakásos ellátása, lásd 87.20.11
- az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, lásd 88.99
87.90.12

Bántalmazott nők szociális ellátása bentlakással

87.90.13

Felnőttek egyéb szociális ellátása bentlakással

Idetartozik:
- a bentlakásos intézmények által biztosított, 24 órás ellátást magába foglaló szociális segítségnyújtás
felnőttek részére, mint pl.:
- anyaotthonok, családok átmeneti otthonai
- hajléktalanok átmeneti szállásai
- szociális és személyes problémákkal küzdőket befogadó rehabilitációs intézmények
- büntetett előéletűeket, bűnelkövetőket befogadó rehabilitációs intézmények
- egyéb szociális rehabilitációs szolgáltatások
Nem tartozik ide:
- a mentális betegek (nem értelmi fogyatékos), pszichiátriai betegségben, szenvedélybetegségben szenvedő
felnőttek bentlakásos ellátása, lásd 87.20.12
- az idősek és fogyatékosok bentlakásos ellátása, lásd 87.30.1
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88

Szociális ellátás bentlakás nélkül

88.1

Idősek, fogyatékos személyek szociális ellátása bentlakás nélkül

88.10

Idősek, fogyatékos személyek szociális ellátása bentlakás nélkül

88.10.1

Idősek, fogyatékos személyek szociális ellátása bentlakás nélkül
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-
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6

Nem tartozik ide:
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és kezelése, lásd 84.30.1

1
0

88.10.11

Házi segítségnyújtás idősek részére

88.10.12

Idősek nappali ellátása

88.10.13

Fogyatékos személyek szakmai rehabilitációja

2

Idetartozik:
- a fogyatékosok a munkába álláshoz nyújtott segítség és betanítás, amelyekben az oktatás szerepe nem
jelentős
Nem tartozik ide:
- a segítségnyújtás a fogyatékosok a munkába álláshoz, amelyekben az oktatás szerepe meghatározó, lásd
85
88.10.14

Házi segítségnyújtás fogyatékos személyek részére

88.10.15

Fogyatékos felnőttek nappali ellátása

Nem tartozik ide:
- a fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása, lásd 88.91.12
88.9

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

88.91

Gyermekek napközbeni ellátása

88.91.1

Gyermekek napközbeni ellátása
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88.91.11

Gyermekek napközbeni ellátása, fogyatékos személyek nélkül

Idetartozik:
- a kisgyermekek napközbeni elhelyezését és játékalapú tanítását biztosító nem bentlakásos ellátás az
bölcsődékben és egyéb, gyermekek napközbeni ellátását végző intézményekben
Nem tartozik ide:
- fogyatékosok bentlakásos ellátása, lásd 87.30.1
- a bébiszitter szolgáltatás, lásd 88.91.13
88.91.12

Fogyatékos gyermekek, fiatalok napközbeni ellátása

Idetartozik:
- a fogyatékos gyermek és fiatalok napközbeni elhelyezését és játékalapú tanítását biztosító nem bentlakásos
ellátás
88.91.13

Otthoni gyermekfelügyeletszolgáltatás

88.99

Egyéb m.n.s. szociális ellátás bentlakás nélkül

88.99.1

Egyéb m.n.s. szociális ellátás bentlakás nélkül

t
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Nem tartozik ide:
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és kezelése, lásd 84.30.1
88.99.11
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Egyéb m.n.s. gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás

Idetartozik:
- az egyéneknek és családoknak, általában a gyermekek szüleinek nyújtott tanácsadási tevékenység saját
otthonukban vagy egyéb helyen
Ilyen a gyermekek magatartási és egyéb problémáinak kezelésére nyújtott szolgáltatások, pl. a család
felbomlásából adódó problémák, iskolai, fejlődési problémák kezelése, a gyermekekkel szembeni kegyetlen
bánásmód megelőzése, válságkezelő szolgáltatások, örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, stb.
Nem tartozik ide:
- az oktatással, képzéssel kapcsolatos tanácsadás gyermekeknek, lásd 85.60.10
88.99.12
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Jóléti szolgáltatás bentlakás nélkül

6

Idetartozik:
- a szociális (jóléti) szolgáltatások elhelyezés nélkül, pl. jóléti segélyre, jogosultság megállapítása
lakbértámogatásra vagy élelmiszerjegyre
- a hajléktalanok és más szociálisan hátrányos helyzetű csoportok nappali ellátása
- a háztartási költségvetéssel kapcsolatos tanácsadás
- a hitelfelvétellel és adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadás
- a közösségi és szomszédsági szolgáltatások
Nem tartozik ide:
- az otthoni egészségügyi ellátás, lásd 86. 90.12
- az idősek, fogyatékosok nappali szociális ellátása, lásd 88.10.12, 88.10.15
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88.99.13

Munkanélküliek szakmai rehabilitációja

Idetartozik:
- a munkanélkülieknek a munkába álláshoz nyújtott segítség és betanítás, amelyekben az oktatás szerepe
nem jelentős
Nem tartozik ide:
- a segítségnyújtás a munkába álláshoz, amelyekben az oktatás szerepe meghatározó, lásd 85
- a fogyatékosoknak nyújtott szakmai rehabilitációs és habilitációs szolgáltatások, amelyekben az oktatás
szerepe korlátozott, lásd 88.10.13
88.99.19

Egyéb m.n.s. szociális ellátás bentlakás nélkül

Idetartozik:
- az egyéb szociális szolgáltatások elhelyezés nélkül, pl. házassági tanácsadás, tanácsadás a feltételesen
szabadlábra helyezettek és próbára bocsátott személyeknek, szociális segítségnyújtás a katasztrófák
áldozatainak, a menekülteknek, a bevándorlóknak beleértve az átmeneti szállásnyújtást, jótékonysági
tevékenységek, mint a pénzalapok képzése vagy más szociális ellátást segítő tevékenység
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata
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90

Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység

90.0

Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység

90.01

Előadóművészet

90.01.1

Előadóművészek tevékenysége, előadás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a hivatásos művészeti csoportok és társulatok tevékenysége
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a színházi és művészeti személy ügynöki közvetítése, lásd 74.90.20
- a szereposztás, szerepválogatás, lásd 78.10.12
- a művészek szakmai érdekképviselete, lásd 94.12.10
90.01.10

Előadóművészek tevékenysége, előadás
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Idetartozik:
- a színészek, prózamondók, énekesek, zenészek, táncosok, kaszkadőrök, televíziós személyiségek
(házigazdák/műsorvezetők), előadók, szónokok, cirkusz művészek és más előadóművészek és társulataik
fellépései
- a független modellkedés
90.02

Előadóművészetet kiegészítő tevékenység

90.02.1

Előadóművészetet kiegészítő tevékenység
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Nem tartozik ide:- a színházi és művészeti személy ügynöki közvetítése, lásd 74.90.20- a szereposztás,
szerepválogatás, lásd 78.10.12
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a művészek szakmai érdekképviselete, lásd 94.12.10
90.02.11
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Előadóművészeti előadás készítése

6

Idetartozik:
- az élő előadások létrehozásában az előadóművészeket segítő szolgáltatás:
- színház, opera, balett, musical és koncert előadások
- bábműsorok
- cirkuszi előadások
- pantomim előadások
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a rendező, koreográfus, öltöztető, maszkmester stb. munkája.
Nem tartozik ide:
- a fény és hangjátékok, tűzijáték elkészítése és bemutatása, lásd 93.29.21
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az előadások műszaki személyzetének munkája, lásd 90.02.19
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90.02.12

Előadóművészeti események hírverése, szervezése

Idetartozik:
- az alábbi előadó-művészeti események hírverése és szervezése:
- színházi, opera, balett, musical és koncert előadások
- bábműsorok
- cirkuszi előadások
- pantomim előadások
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a kulturális események szervezése (filmfesztiválok, zenei-, táncfesztiválok stb.)
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90.02.19

Előadóművészetet támogató egyéb tevékenység

Idetartozik:
- a művészeti, irodalmi, zenei alkotásokhoz (kivéve a filmművészeti és audiovizuális alkotásokat) kötődő jogok
menedzselése
- az előadó-művészeti kiegészítő szolgáltatások: díszlettervezés, jelmeztervezés és megvilágítás-tervezés
- az egyéb, az előadóművészeteket segítő máshova nem besorolható szolgáltatások (díszletek és háttér
kezelése, világosító és hangfelszerelés az előadóművészetek számára)
Nem tartozik ide:
- a mozgókép-jogokkal kapcsolatos szolgáltatások, lásd 59.13.12
90.03

Alkotóművészet

90.03.1

Alkotóművészet

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a művészek szakmai érdekképviselete, lásd 94.12.10
90.03.11

Szerzők, zeneszerzők, szobrászok és egyéb művészek tevékenysége (kivéve előadóművészeké)

t
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Idetartozik:
- az egyéni művészek, például zeneszerzők, szobrászok, festők, karikaturisták, metszetkészítők, karckészítők
stb. művészeti, alkotó tevékenységei
- az egyéni írók szolgáltatásai bármilyen témában, beleértve a fikciós és a szakírást
- a független újságírók tevékenysége
- a restaurálás
Nem tartozik ide:
- az orgonák és egyéb történelmi hangszerek restaurálása, lásd 33.19.10
- a mozgókép és videó gyártás és utómunkálatai, lásd 59.11.1, 59.12.1
- előadó-művészek szoláltatása, lásd 90.01.10
- a bútorok (kivéve muzeális tárgyak restaurálását) felújítása, lásd 95.24.10
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90.03.12
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Szerzők, zeneszerzők és egyéb művészek eredeti alkotásai (kivéve előadóművészeké, festőké,
grafikusoké, szobrászoké)

8
0

Idetartoznak a következő eredeti alkotások:
- a szerzők: könyv kéziratok- a zeneszerzők: az eredeti zenedarab, de nem a belőle készült szerzői
jogvédelem alatt álló mesterfelvétel
- az egyéb művészek (kivéve előadóművészek, festők, grafikusok és szobrászok) alkotásai
Ezeknek az eredeti termékeknek a megalkotása saját indíttatásra történik. A művek létrehozása kereskedelmi
célból történik, azonban szerződés vagy előre ismert jövőbeli vásárló nélkül.
Nem tartozik ide:
- előadó-művészek szoláltatása, lásd 90.01.10
- a festők, grafikusok és szobrászok eredeti alkotásai, lásd 90.03.13
90.03.13
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Festők, grafikusok, szobrászok eredeti alkotásai

Idetartozik:
- a festmények, rajzok és pasztell képek; eredeti metszetek, nyomatok és litográfiák; bármilyen anyagból
készült eredeti plasztikák és szobrok
Nem tartozik ide:
- az emlékművek kőből, kivéve a művész eredeti alkotásait, lásd 23.70.1
90.04

Művészeti létesítmények működtetése

90.04.1

Művészeti létesítmények működtetése

90.04.10

Művészeti létesítmények működtetése

Idetartozik:
- a hangversenytermek, színházak, operaházak, varieté működtetése, ideértve a jegyértékesítést is
- a meghatározóan kulturális célokat szolgáló többfunkciós központok és hasonló létesítmények működtetése
Nem tartozik ide:
- a mozik működtetése, lásd 59.14.1
- a jegyirodai szolgáltatás, lásd 79.90.39
- a mindenfajta múzeumok működtetése, lásd 91.02.10
- a számos különböző célra használt stadionok és arénák működtetése, lásd 93.11.10
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91

Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

91.0

Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

91.01

Könyvtári, levéltári tevékenység

91.01.1

Könyvtári és levéltári szolgáltatás

91.01.11

Könyvtári szolgáltatás (nonprofit)

Idetartozik:
- a könyvek és hasonlók gyűjteményezése, katalogizálása, megőrzése és előkeresése
- a könyvek, térképek, rendszeres kiadványok és felvételek (film-, hangfelvételek) kölcsönzése
- a fénykép
- a és filmtár szolgáltatás
Nem tartozik ide:
- a videokazetta
- és DVD-kölcsönzése üzleti alapon, lásd 77.22.10
- a könyvkölcsönzés üzleti alapon, lásd 77.29.19
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a hanglemezek, hangfelvételek kölcsönzése üzleti alapon, lásd 77.29.11
91.01.12

t
a

z
o
lt

Levéltári szolgáltatás

Idetartozik:
- a nyilvános levéltárak, archívumok, ideértve a digitális levéltárakat is, működtetése (gyűjtés, katalogizálás,
megőrzés és előkeresés)
- a történeti levéltárak, archívumok, ideértve a digitális archívumokat is, működtetése
91.02

Múzeumi tevékenység

91.02.1

Múzeum működtetése

91.02.10

Múzeum működtetése

1
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Idetartozik:
- a mindenfajta gyűjtemények (művészet, tudomány és technológia, történelem) bemutatása, kiállítása
- a gyűjtemények kezelése, állagmegóvása és konzerválása
- az utazó gyűjtemény kiállítások megszervezése
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a csillagvizsgáló üzemeltetése
Nem tartozik ide:
- a kereskedelmi célú művészeti galériák eladásai és kiállításai, lásd 47.00.69
- a műalkotások és múzeumi gyűjteménytárgyak restaurálása, lásd 90.03.11
- a könyvtári, levéltári szolgáltatás, lásd 91.01.1
- a történeti helyek és épületek bemutatása, lásd 91.03.10
- a botanikus és állatkertek bemutatása, lásd 91.04.11
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a kiállítási anyagok kölcsönzése, lásd 77.39.19
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91.02.2

Múzeumi gyűjtemény

91.02.20

Múzeumi gyűjtemény

Idetartozik:
- a történelmi, etnográfiai, zoológiai, botanikus, ásványtani, anatómiai vagy numizmatikai érdeklődésre számot
tartó gyűjtemények és gyűjteményi darabok
91.03

Történelmi hely, építmény, egyéb hasonló látványosság működtetése

91.03.1

Történelmi hely, építmény, egyéb hasonló látványosság működtetése
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91.03.10

Történelmi hely, építmény, egyéb hasonló látványosság működtetése

Idetartozik:
- a történelmi helyek, emlékművek és építmények működtetése, a belépés és látogatás biztosítása
- a történelmi helyek, emlékművek és építmények megóvása
Nem tartozik ide:
- a történelmi helyek és építmények helyreállítása és felújítása, lásd F nemzetgazdasági ág
91.04

Növény, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

91.04.1

Állat és növénykert, védett természeti érték bemutatása

Nem tartozik ide:
- a zöldterület-kezelés és kertészeti szolgáltatás, lásd 81.30.1
91.04.11

Állat és növénykert szolgáltatásai

Idetartozik:
- a növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása
- a növény- és állatkert megőrzése és fenntartása
Nem tartozik ide:
- a védett természeti területekkel kapcsolatos szolgáltatások, lásd 91.04.12
91.04.12
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Védett természeti érték bemutatása

Idetartozik:
- a nemzeti parkok, védett tájegység és egyéb védett természeti területek működtetése, a belépés és
látogatás biztosítása
- a nemzeti parkok, védett tájegységek és egyéb védett természeti területek felügyelete
- a nemzeti parkok, védett tájegységek és egyéb védett természeti területek megőrzése és fenntartása
Idetartozik még:
- a vadállomány megőrzése
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Nem tartozik ide:
- a sporthorgászat és vadászat céljára fenntartott területek működtetése, lásd 93.19.13

92

Szerencsejáték, fogadás

92.0

Szerencsejáték, fogadás

92.00

Szerencsejáték, fogadás

92.00.1

Szerencsejátékszolgáltatás

92.00.11

Asztali szerencsejáték

6
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Idetartozik:
- a kaszinói szerencsejáték-asztal szolgáltatások, mint például rulett, begamon, póker stb.
92.00.12

Szerencsejátékautomata működtetése

Idetartozik:
- az érmével működő szerencsejáték-automata
- a video-lottó terminál (VLT) szolgáltatások
- a díjnyerésre lehetőséget nyújtó szórakozás (AWP)
- a Szerencsekerék (WOF)
Nem tartozik ide:
- az érmével működő játékautomata működtetése, lásd 93.29.22
92.00.13

Lottó, számjáték és bingó

Idetartozik:
- a lottó
- a kaparós sorsjegy
- a bingó
- az egyéb lottó és számjáték
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92.00.14

Online szerencsejáték

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a virtuális szerencsejáték-weboldal üzemeltetése
92.00.19

Egyéb szerencsejáték

92.00.2

Fogadás

Idetartozik:
- a fogadás ló-, kutyaversenyekre
- a fogadás sport versenyekre
- a fogadás egyéb eseményekre
92.00.21

Online fogadás

Idetartozik:
- az online fogadás ló-, kutyaversenyekre
- az online fogadás sport versenyekre
- az online fogadás egyéb eseményekre
92.00.29

t
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Egyéb fogadás
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Idetartozik:
- az egyéb fogadás ló-, kutyaversenyekre
- az egyéb fogadás sport versenyekre
- az egyéb fogadás egyéb eseményekre

á
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93

Sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység

93.1

Sporttevékenység

93.11

Sportlétesítmény működtetése

93.11.1

Sportlétesítmény működtetése

93.11.10

Sportlétesítmény működtetése
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Idetartozik:
- a szabadtéri, vagy fedett pályás sportlétesítmények, mint például stadionok, arénák, jég- és
görkorcsolyapályák, úszómedencék, sportpályák, golfpályák, bowling pályák, tenisz pályák, lovagló termek
stb. működtetése és használatuk biztosítása- az autó-, kutya- és lóversenypályák működtetése- a szabadtéri
vagy fedett pályás sportesemények szervezése és lebonyolítása saját létesítménnyel rendelkező szervezet
által, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére
Nem tartozik ide:
- a síliftek működtetése, lásd 49.39.20
- a nem lakóépület ingatlankezelése díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd 68.32.13
- a szabadidős és sporteszközök üzletszerű kölcsönzése, lásd 77.21.10
- a fitnessz létesítmények szolgáltatásai, lásd 93.13.10
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, lásd 93.29.11
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szabadidős lovagoltatás, lásd 93.19.13
- a sípályák üzemeltetése, lásd 93.29.19
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93.12

Sportegyesületi tevékenység

93.12.1

Sportegyesületi tevékenység
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93.12.10

Sportegyesületi tevékenység

Idetartozik:
- a sportolási lehetőséget kínáló sportegyesületek által rendezett sportesemények szervezése és
lebonyolítása, például futball, bowling, úszó golf, boksz, télisport, sakk, atlétikai, stb.
Nem tartozik ide:
- az egyéni tanárok és edzők sportoktatása, lásd 85.51.10
- a sportlétesítmény működtetése, lásd 93.11.10
- a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és működtetése saját létesítménnyel
rendelkező sportegyesületek által, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére, lásd 93.11.10
93.13

Testedzési szolgáltatás

93.13.1

Testedzési szolgáltatás

93.13.10

Testedzési szolgáltatás

Idetartozik:
- a fitnesz- a és testépítő klubok, illetve létesítmények által biztosított testedzés
Nem tartozik ide:
- az egyéni tanárok és edzők sportoktatása, lásd 85.51.10
93.19

Egyéb sporttevékenység

93.19.1

Egyéb sportszolgáltatás

93.19.11

Sport, szabadidős sportesemény propagálása, támogatása
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Idetartozik:
- a sportesemények producerei és reklámozói által nyújtott szolgáltatások (pl. hírverés, propagálás,
támogatás), függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e sportlétesítményekkel vagy sem
Nem tartozik ide:
- a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és lebonyolítása saját létesítménnyel
rendelkező szervezetek által, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére, lásd 93.11.10
- a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és lebonyolítása spotegyesület által, hivatásos
vagy amatőr versenyzők részére, lásd 93.12.10
93.19.12
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Egyéni sportolók szolgáltatásai
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Idetartozik:
- az egyéni vállalkozó sportolók és atléták sport szolgáltatásai
93.19.13

2

Sport, szabadidős tevékenység kiegészítő szolgáltatásai

Idetartozik:
- a sportszövetségek és szabályozó testületek szolgáltatásai
- a sportbírák és időmérők tevékenysége
- a sportesemény szervezése és hírverése
- a sport- és szabadidős horgászat és vadászat
- a sporthorgászat és vadászat céljára fenntartott területek működtetése
- a vadász vezetés
- a horgász vezetés
- a hegyi vezetés
- a versenyistállók (ló, autó) és -kennelek szolgáltatásai
- az állatok idomítása sportolási és szórakozási célokra
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a szabadidős lovagoltatás
Nem tartozik ide:
- az üzletszerű sporteszköz-kölcsönzés, lásd 77.21.10
- az őrzővédő kutyák kiképzése, lásd 80.10.19
- a sport- és játékiskolák szolgáltatásai, ideértve a sportoktatók, tanárok és edzők által biztosított
sportoktatást, lásd 85.51.10
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93.19.19

Egyéb sport, szabadidős szolgáltatás

Idetartozik:
- az ejtőernyőzés
- a siklóernyőzés
- a könnyűbúvárkodás
- az egyéb máshova nem besorolható sportolási és szabadidős lehetőségek
Nem tartozik ide:
- a szabadidős park és strandszolgáltatások, lásd 93.29.11
93.2

Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

93.21

Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

93.21.1

Vidámparki, szórakoztatóparki szolgáltatás

93.21.10

Vidámparki, szórakoztatóparki szolgáltatás

Idetartozik:
- a vidámpark szolgáltatások
- a látványosságok és vásári mutatványok
- a körhinta
- a védett (nosztalgia) vasutak működtetése
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a csúszda, vízicsúszda stb. működtetése
- a témaparkok működtetése

t
a

á
v

93.29

Egyéb m.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység

93.29.1

Egyéb m.n.s. szabadidős szolgáltatás
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a szórakoztató és szabadidős eszközök kölcsönzése a szabadidős lehetőségek keretein belül
93.29.11

8
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Szabadidős park és strandszolgáltatás

6

Idetartozik:
- a szabadidős park és strandszolgáltatás (szállás nélkül), ideértve az olyan lehetőségeket, mint például
fürdőkabinok, öltözőszekrények, napozószékek
Nem tartozik ide:
- a lakókocsiparkok, táborhelyek, szabadidős táborok, vadász- a és horgásztáborok, kempingek és
kempingezési területek működtetése, lásd 55.30.1
93.29.19
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M.n.s. szabadidős szolgáltatás

Idetartozik:
- a bálterem, táncterem és egyéb rekreációs létesítmény rendeltetésszerű működtetése
- a sípálya üzemeltetése
- a szabadidős közlekedési létesítmény üzemeltetése, például sporthajó-kikötő
Nem tartozik ide:
- a drótkötélpálya, sikló, sílift és kábel lift működtetése, lásd 49.39.20
- a diszkók ital felszolgálása, lásd 56.30.10
- a sport és szabadidős létesítmények működtetése, lásd 93.11.10
93.29.2

Egyéb m.n.s. szórakoztatás

93.29.21

Tűzijáték, "fény és hang" játék

93.29.22

Érmés játékgép működtetése

Idetartozik:
- az érmével működő játékgép pl. flipper, asztali foci stb. üzemeltetése
Nem tartozik ide:
- az érmével működő szerencsejáték, lásd 92.00.12
- a vidám- és szórakoztatóparki szolgáltatás, lásd 93.21.10
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93.29.29

Mindenféle m.n.s. szórakoztatás

Idetartozik:
- a m.n.s. szórakoztatás, mint például bikaviadalok, rodeók
Nem tartozik ide:
- a nem lakóingatlan kezelése, lásd 68.32.13
- a színházi és művészeti személyi ügynöki szolgáltatás, lásd 74.90.20
- a mozgókép, televízió és egyéb színházi szerepválogatás, lásd 78.10.12
- a színházi és cirkuszi társulat, lásd 90.01.10

t
a

z
o
lt

2

8
0

6

1
0

1
0
-

356

á
v

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS

S NEMZETGAZDASÁGI ÁG - EGYÉB SZOLGÁLTATÁS
94

Érdekképviselet

94.1

Vállalkozói, szakmai érdekképviselet

94.11

Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet

94.11.1

Vállalkozói és munkaadói érdekképviselet

94.11.10

Vállalkozói és munkaadói érdekképviselet

Idetartozik:
- az olyan vállalkozói és munkaadói szervezetek által folytatott érdekképviselet, egyeztetés, tájékoztatás, és
hasonló szolgáltatások, amelyek tagjainak legfontosabb érdeke, a kereskedelem részterületeinek fejlesztése
és felvirágoztatása, beleértve a kereskedelmi kamarák tevékenységét is
Nem tartozik ide:
- az érdekképviseletek számára mások által nyújtott PR-szolgáltatás, lásd 70.21.10
- a szakszervezeti tevékenység, lásd 94.20.10
94.12

Szakmai érdekképviselet

94.12.1

Szakmai érdekképviselet

94.12.10

Szakmai érdekképviselet
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Idetartozik:
- az olyan szakmai szervezetek által folytatott érdekképviselet, egyeztetés, tájékoztatás, és hasonló
szolgáltatások, amelyek tagjainak legfontosabb érdeke, elsősorban egy meghatározott tudományág vagy egy
meghatározott szakma gyakorlása, illetve valamilyen műszaki terület
Idetartozik még:
- a tudós társaságok érdekképviseleti szolgáltatásai
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tudományos, akadémiai és kulturális tevékenységet folytató szakemberek, mint például írók, festők,
különböző előadóművészek, újságírók stb. egyesületeinek, kamaráinak közösségi, érdek-képviseleti
tevékenysége
Nem tartozik ide:
- az ilyen szervezetek által szervezett oktatás, lásd 85-ös ágazat
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94.2

Szakszervezeti tevékenység

94.20

Szakszervezeti tevékenység

94.20.1

Szakszervezeti tevékenység

94.20.10

Szakszervezeti tevékenység

2

Idetartozik:
- az olyan egyesületek tevékenysége, amelyek nagyrészt munkavállaló tagjaik képviseletében és érdekében,
a keresettel és a munkahelyi körülményekkel kapcsolatos nézeteket a szervezet keretében összehangolt
akcióként képviseli
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az egyes üzemi szakszervezeti, a kapcsolódó ágazati, kereskedelmi, területi, szervezeti vagy a más
kritérium alapján csatlakozott, szerveződött szakszervezetekből álló szakszervezet tevékenysége
Nem tartozik ide:
- a fent említett szervezetek oktatási tevékenysége, lásd 85 ágazat
94.9

Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

94.91

Egyházi tevékenység

94.91.1

Egyházi tevékenység
357

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS

94.91.10

Egyházi tevékenység

Idetartozik:
- az istentisztelet, vallás gyakorlás és hitoktatással kapcsolatos szolgáltatás
- a különféle vallási szolgáltatások, például egyházi esketés, gyászszertartás stb.
- az egyéb vallási szolgáltatások, beleértve a kolostorok, zárdák és hasonló szervezetek tevékenysége
- a misszionárius tevékenység
Nem tartozik ide:
- a fent említett szervezetek oktatási tevékenysége, lásd 85 ágazat
- az általuk nyújtott egészségügyi ellátás, lásd 86 ágazat
- az általuk nyújtott szociális ellátás, lásd 87 és 88 ágazat
94.92

Politikai tevékenység

94.92.1

Politikai szervezet tevékenysége

94.92.10

Politikai szervezet tevékenysége

Idetartozik:
- a politikai pártok és ahhoz hasonló szervezetek tájékoztató, PR-, pénzforrás-szerző és hasonló
tevékenysége, a tagjaik és szimpatizánsaik politikai szerephez juttatása
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94.99

Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység

94.99.1

Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység (kivéve adományozás)

Nem tartozik ide:
- a közösségi, társadalmi szervezetek adományozó tevékenysége, lásd 94.99.20
94.99.11

Emberi jogi szervezetek tevékenysége

1
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Idetartozik:
- az emberi jogokat képviselő szervezetek állampolgári kezdeményezéseket vagy tiltakozásokat támogató
tevékenysége, tájékoztatás, politikai befolyásolás, pénzforrás szerzés és hasonló tevékenység segítségével
94.99.12

8
0

Környezetvédő csoportok tevékenysége

6

Idetartozik:
- a környezetvédelmet célul tűző szervezetek tevékenysége, tájékoztatás, politikai befolyásolás, pénzforrás
szerzés és hasonló tevékenység segítségével (ilyenek pl. környezetvédő, megóvó, állatvédő szervezetek)
94.99.13

1
0

Speciális csoportok védelme

2

Idetartozik:
- a speciális csoportok, mint például hátrányos helyzetűek, etnikai és kisebbségi csoportok helyzetének
javítása, védelme közoktatás, politikai befolyás segítségével, valamint a közösségi ügyek és szociális
tevékenységek támogatásán keresztül
94.99.14

Egyéb közösségi és társadalmi célú lehetőségek támogatása

Idetartozik:
- az egyéb társadalmi egyesületek, amely közcél érdekében tevékenykedik, a tájékoztatás, a politikai
befolyás, a pénzforrás-szerzés, és hasonlók segítségével- hazafias célú egyesületek tevékenysége, beleértve
a háborús veteránok egyesületeit
- máshova nem sorolt közösségi, szociális és oktatási tevékenységek és lehetőségek támogatása
94.99.15

Ifjúsági szervezeti tevékenység

Idetartozik:
- a gyermek és ifjúsági szervezetek tevékenysége
- a diákegyesületek, klubok és testvériségi közösségek tevékenysége
- a cserkészek stb. tevékenysége
Nem tartozik ide:
- a diákotthoni szálláshely nyújtása, lásd 55.90.11
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94.99.16

Kulturális, szabadidős egyesületi tevékenység

Idetartozik:
- a kulturális vagy szabadidős klubtevékenység, például vers és könyvbarát, történelmi, kertészeti, film és fotó,
zenei és alkotóművészeti, kézműves és gyűjtő, karneváli stb. klubok
Nem tartozik ide:
- a hivatásos művészeti csoportok és társulatok tevékenysége, lásd 90.01.1
- a sportklubok tevékenysége, lásd 93.12.10
94.99.17

Egyéb közösségi, társadalmi szervezeti tevékenység

Idetartozik:
- az autós egyesületek
- a fogyasztói egyesületek
- a társasági ismeretségi körök, egyesületek, baráti körök, mint például a rotary klubok, szabadkőművespáholyok stb. tevékenysége
94.99.19

Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység

Idetartozik:
- a lakásbérlők egyesületeinek és a lakástulajdonosok szövetségeinek (nem képviseleti) tevékenysége- a
máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a vadászat, vadbefogás népszerűsítését célzó tevékenység
Nem tartozik ide:
- a szakmai szervezetek tevékenysége, lásd 94.12.10
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94.99.2

Közösségi, társadalmi szervezetek adományozó tevékenysége

94.99.20

Közösségi, társadalmi szervezetek adományozó tevékenysége

1
0
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Idetartozik:
- a közösségi és társadalmi szervezetek, alapítványok adományozó tevékenysége, főleg oktatási, kutatási,
általános társadalmi vagy közérdekű célok támogatására
Nem tartozik ide:
- a hitelnyújtás, lásd 64.19.2, 64.92.1
- a szociális célú jótékonysági adománygyűjtés, lásd 88.99.19
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95

Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

95.1

Számítógép, kommunikációs eszköz javítása

95.11

Számítógép, periféria javítása

95.11.1

Számítógép és periféria javítása

2

1
0
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95.11.10

Számítógép és periféria javítása

Idetartozik:
- a számítógépek, számítástechnikai berendezések és számítógép perifériák javítása:
- az asztali számítógépek
- a hordozható (laptop) számítógépek
- a mágneslemezes meghajtók, flash meghajtók és egyéb tárolóeszközök
- az optikai lemezmeghajtók (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- a nyomtatók
- a monitorok
- a billentyűzetek
- az egerek, botkormányok és kurzor (trackball) eszközök
- a belső és külső számítógép modemek
- a elkülönített/dedikált számítógép-terminálok
- a számítógép szerverek
- a lapolvasók (szkennerek), vonalkód leolvasók
- az aktív memóriakártya-olvasók (smart card)
- a virtuális valóság sisakok
- a számítógép-kivetítők
Idetartozik még:
- az olyan számítógép-terminálok, mint a pénzkiadó automaták (ATM); a nem mechanikus működésű bolti
kártyaleolvasó (POS) terminálok javítása és karbantartása
- a kézi számítógépek (PDA) javítása és karbantartása
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Nem tartozik ide:
- az irodagép, számológép javítása, lásd 33.12.16
- a távközlési átviteli modemek javítása és karbantartása, lásd 95.12.10
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a rádió és TV jeladó (transzmitter) javítása és karbantartása, lásd 33.13.19
- a telefon, mobil telefon, személyhívó, fax javítása és karbantartása, lásd 95.12.10
- az ipari TV- és videokamera javítása és karbantartása, lásd 95.12.10
95.12

Kommunikációs eszköz javítása

95.12.1

Kommunikációs eszköz javítása

95.12.10

Kommunikációs eszköz javítása
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Idetartozik:
- a telefon, mobiltelefon, személyhívó, faxgép
- az ipari televízió- és videokamerák
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a kommunikációs átviteli eszközök (pl. routerek, hidak, modemek)
- a távközlési átviteli modemek javítása és karbantartása
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a rádió és TV műsorszóró (adó)berendezés javítása és karbantartása, lásd 33.13.19
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95.2

Személyi, háztartási cikk javítása

95.21

Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

95.21.1

Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

95.21.10

Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

Idetartozik:
- a szórakoztatóelektronikai cikkek, úgymint:
- televízió-, rádiókészülék
- képmagnó
- CD-lejátszó
- háztartási célú videokamera javítása és karbantartása
Nem tartozik ide:
- a számológépek javítása és karbantartása, lásd 33.12.16
- az ipari televízió- és videokamerák javítása és karbantartása, lásd 95.12.10
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95.22

Háztartási gép és kerti eszköz javítása

95.22.1

Háztartási gép és kerti eszköz javítása

95.22.10

Háztartási gép és kerti eszköz javítása

Idetartozik:
- az elektromos háztartási gépek (pl. hűtő- és fagyasztógépek, mosogatógépek, mosó- és szárítógépek,
háztartási elektromos főző- és fűtőkészülékek, porszívók és egyéb háztartási gépek) javítása
- a háztartási és kerti eszközök (pl. fűnyírók, fűszegély nyírók, hómaró és lombszívó berendezések,
sövényvágók, stb.) javítása
Nem tartozik ide:
- a gépi meghajtású kéziszerszámok javítása, lásd 33.12.17
- az elektromos, víz, gáz és szennyvíz rendszerek valamint fűtő- és légkondicionáló rendszerek javítása, lásd
43.2
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szórakoztatóelektronikai eszközök javítása, lásd 95.21.10
95.23

Lábbeli, egyéb bőráru javítása

95.23.1

Lábbeli és egyéb bőráru javítása

95.23.10

Lábbeli és egyéb bőráru javítása
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Idetartozik:
- a lábbeli, bőrönd, kézitáska javítása
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a bőrből készült öltözék kiegészítők, műszaki szíjazat, munkavédelmi bőrcikkek és más hasonló árucikkek
javítása
- a sarkalás
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95.24

Bútor, lakberendezési tárgy javítása

95.24.1

Bútor és lakberendezési tárgy javítása

95.24.10

Bútor, irodabútor és lakberendezési tárgy javítása
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Idetartozik:
- a bútorok, irodabútorok, lakberendezési tárgyak újrakárpitozása, újrafényezése, javítása, felújítása
Idetartozik még:
- a lapraszerelt bútorok összeállítása

1
0

2

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a muzeális értékű bútorok restaurálása, lásd 90.03.11
95.25

Óra, ékszerjavítás

95.25.1

Óra és ékszerjavítás

95.25.11

Órajavítás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a karórák és egyéb órák, valamint egyes részegységeik, mint például a mindenféle anyagokból készült
óratokok és házak; óraművek, kronométerek stb. javítása
Nem tartozik ide:
- a blokkolóórák, az idő- és dátumbélyegzők, az időzárak és más hasonló időmérő eszközök javítása, lásd
33.13.11
95.25.12

Ékszerjavítás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az ékszerek javítása
95.29

Egyéb személyi, háztartási cikk javítása
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95.29.1

Egyéb személyi, háztartási cikk javítása

95.29.11

Ruházati cikkek, háztartási textília javítása és átalakítása

Idetartozik:
- a használt textilruházat foltozása, javítása, műstoppolása
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a helyben megvárható nyomás textilre, konfekcionált termékre
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a muzeális értékű ruhaneműk, textíliák restaurálása, lásd 90.03.11
95.29.12

Kerékpárjavítás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a kerékpárok javítása
95.29.13

Hangszer javítása, karbantartása

Idetartozik:
- a hangszerek javítása és karbantartása
- a zongora és egyéb hangszerek hangolása
Nem tartozik ide:
- az orgonák és történelmi hangszerek restaurálása, lásd 33.19.10
95.29.14
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Sporteszköz javítása, karbantartása

Idetartozik:
- a síléc, hódeszka, vízisí, szörfdeszka, jégkorcsolya, görkorcsolya és hasonlók javítása és karbantartása
- egyéb sportcikkek és felszerelések (pl. tenisz- és tollaslabdaütő, golf- és hokiütő) javítása és karbantartása
Nem tartozik ide:
- a sport- és vadászfegyverek javítása, lásd 33.11.14
95.29.19
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Máshová nem sorolt személyi, háztartási cikk javítása

8
0

Idetartozik:
- a m. n. s. háztartási cikkek (pl. világítási cikkek, játékok, könyvek, egyéb személyi-, háztartási cikkek)
javítása
- a kulcsmásolás, tok készítés bankkártya, személyi igazolvány stb. részére
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a helyben megvárható nyomás közvetlenül műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára
- a helyben megvárható gravírozás
- a késélezés, köszörülés, korcsolyaélezés
- a gyógyászati segédeszközök javítása
Nem tartozik ide:
- a gépi meghajtású kéziszerszám javítása, karbantartása, lásd 33.12.17
- a művészeti alkotások javítása és restaurálása, lásd 90.03.11
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a fémek ipari vésése, metszése, gravírozása, lásd 25.61.22
- a fém munkadarab ipari köszörülése, élezése, lásd 25.62.20
- a képkeretezés, lásd 47.00.86
- a muzeális értékű könyvek restaurálása, lásd 90.03.11
- a háztartási és kerti eszközök (pl. fűnyírók, fűszegély nyírók, nyesőolló, sövényvágók, stb.) javítása, lásd
95.22.10
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96

Egyéb személyi szolgáltatás

96.0

Egyéb személyi szolgáltatás

96.01

Textil, szőrme mosása, tisztítása

96.01.1

Textil, szőrme mosása, tisztítása
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96.01.11

Önkiszolgáló mosoda

Idetartozik:
- a textil mosása, tisztítása érmével működtetett önkiszolgáló gépekkel
96.01.12

Vegytisztítás

Idetartozik:
- a ruházati cikkek, egyéb textíliák, bőr- és szőrmeáruk vegytisztítása
96.01.13

Vasalás

Idetartozik:
- a ruházati cikkek, egyéb textíliák vasalása
Nem tartozik ide:
- vasalás háztartásoknál, lásd 96.01.15
96.01.14

Ruhafestés, színezés

Idetartozik:
- a ruházati cikkeken, egyéb textíliákon nem a gyártási folyamat részeként végzett festés, színezés
Nem tartozik ide:
- a fonal, szövet, kelme festése, színezése, lásd 13.30.11, 13.30.13
96.01.15

t
a

z
o
lt

Otthoni textiltisztítás

Idetartozik:
- mosás, tisztítás, vasalás a háztartásoknál
- a textíliák, kárpitok, szőnyegek tisztítása a háztartásoknál
Idetartozik még:
- a mosnivaló szennyes összegyűjtése és a kimosott textilek házhozszállítása háztartások részére
96.01.19
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Egyéb textiltisztítás

á
v

Idetartozik:
- mosás, tisztítás, vasalás a háztartások részére
- a textíliák, bútorok, szőnyegek tisztítása a megrendelő helyszínén
- a mindenfajta ruházat és textil mosása, tisztítása vasalása közületek és vállalkozások részére
- a mosodai részlegek számára mosás, tisztítás, vasalás
- a kárpitok, lakástextíliák, faliszőnyegek stb. tisztítása
- a pelenkacsere szolgáltatás
Idetartozik még:
- a mosnivaló szennyes összegyűjtése és a kimosott textilek házhozszállítása közületek és vállalkozások
részére
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Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a ruhanemű és egyéb textilnemű javítása és kisebb átalakítása, ha azt a tisztítással együtt és azzal
közvetlen összefüggésben végzik
Nem tartozik ide:
- a ruházati cikkek kölcsönzése, lásd 77.29.15
- a vegytisztítás, lásd 96.01.12
- mosás, tisztítás, vasalás a háztartásoknál, lásd 96.01.15
- a textíliák, kárpitok, szőnyegek tisztítása a háztartásoknál, lásd 96.01.15
- a mosnivaló szennyes összegyűjtése és a kimosott textilek házhozszállítása háztartások részére, lásd
96.01.15
96.02

Fodrászat, szépségápolás

96.02.1

Fodrászat, szépségápolás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a parókakészítés, lásd 32.99
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96.02.11

Női fodrászat

Idetartozik:
- a női és leányhaj mosása, vágása és hasonló kezelése
Nem tartozik ide:
- fodrászat otthon, lásd 96.02.14
96.02.12

Férfi fodrászat

Idetartozik:
- a férfi és fiúhaj mosása, vágása és hasonló kezelése
- a borotválás és a szakállgondozás
Nem tartozik ide:
- fodrászat otthon, lásd 96.02.14
96.02.13

Kozmetika, kéz és lábápolás

Idetartozik:
- az arc- és szépségápolás, beleértve a kozmetikai kezelést
- a manikűr, pedikűr
- a szépség-, arcápolási és a sminkelési tanácsadás
Nem tartozik ide:
- az egészségvédelmi szolgáltatások, például az arcfiatalító műtét, lásd 86.10.11
- kozmetikai kezelési, manikűrözési és pedikűrözés otthon, lásd 96.02.14
96.02.14

96.02.19

z
o
lt

Fodrászat, kozmetika, kéz és lábápolás otthon
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Idetartozik:
- fodrászat, kozmetikai kezelési, manikűrözési és pedikűrözés otthon
Egyéb szépségápolás
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Idetartozik:
- a testápolás, szőrtelenítés, kezelés ultraibolya, illetve infravörös sugárral, egyéb higiéniás szolgáltatások
Nem tartozik ide:
- a gyógykezelések, lásd 86 ágazat
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96.02.2

Vágott emberi haj (feldolgozatlan)

96.02.20

Vágott emberi haj (feldolgozatlan)

96.03

Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

96.03.1

Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
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Nem tartozik ide:
- az egyházi temetési szertartás, lásd 94.91.10
96.03.11

Temető kezelése, hamvasztás

Idetartozik:
- a temető, sírhely, sírkert gondozása
- a hamvasztás
- a sírhely bérbeadása, eladása
96.03.12

Temetés, temetést kiegészítő szolgáltatás

Idetartozik:
- a temetési, hamvasztási szertartás megszervezése
- a temetés, exhumálás- a balzsamozás, a ravatalozás
- a holttest szállítása
Idetartozik még:
- a hobbiállatok temetése
96.04

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
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96.04.1

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

96.04.10

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Idetartozik:
- a törökfürdő, szauna, gőzfürdő, szolárium, testsúlycsökkentő és fogyasztó szalon, masszázs (kivéve az
egészségügyi gyógymasszázst) és hasonló fizikai közérzetjavító szolgáltatások
Nem tartozik ide:
- a gyógymasszás és terápia, lásd 86.90.13, 86.90.19
- a fitnesz- és testépítőközpontok, lásd 93.13.10
96.09

Egyéb m.n.s. személyi szolgáltatás

96.09.1

Egyéb m.n.s. személyi szolgáltatás

96.09.11

Hobbiállatgondozás

Idetartozik:
- a hobbiállat kiképzés
- a hobbiállatok ellátása és gondozása, etetése, állat-egészségügyi ellátás nélkül
- a szállás-szolgáltatás hobbiállatok részére (kennelek)
- a hobbiállatok ápolása, tetoválása
Nem tartozik ide:
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd 75.00.11
- a verseny-, sport- és cirkuszi és szórakoztatási állatok kiképzése, lásd 93.19.13
96.09.12
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Személykísérőszolgálat

Idetartozik:
- a személykísérő-szolgálat
- a szexuális szolgáltatás
96.09.13

t
a

1
0
-

M.n.s. érmével működő automata üzemeltetése
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Idetartozik:
- az érmével működő gépek által nyújtott szolgáltatások (pl. vérnyomásmérők, mérlegek, kulcsra zárható
szekrények, cipőtisztító gépek, fotófülkék, stb.). "Érmével működő gépek" másként önkiszolgáló automaták
(azaz emberi beavatkozás nélkül működő), függetlenül attól, hogy a fizetés érmével, hitelkártyával vagy egyéb
módon történik
Nem tartozik ide:
- az érmével működő játékautomaták és szerencsejáték-automaták üzemeltetése, lásd 92.00.12, 93.29.22
- a textil mosása, tisztítása érmével működtetett önkiszolgáló gépekkel, lásd 96.01.11
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az áru értékesítése automatából, lásd 47 ágazat megfelelő alcsoportja
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96.09.19

2

Máshová nem sorolt egyéb vegyes szolgáltatás

Idetartozik:
- a házasságközvetítés
- a társkeresés
- a grafológiai szolgáltatás és családfakutatás
- a csillagjóslás, spirituális szolgáltatás, tenyérjóslás
- a közírás
- a tetoválás
- a testékszer felhelyezés
- a portási szolgáltatás, cipőtisztítás, ajtónálló (étterem, szálloda előtt álló személy, aki leparkolja a vendég
kocsiját)
- a nyilvános toalett üzemeltetése- az egyéb, máshová nem sorolt szolgáltatások
Nem tartozik ide:
- a parkolóhely szolgáltatás, lásd 52.21.24
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97

Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

97.0

Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

97.00

Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

97.00.1

Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

97.00.11

Gyermekgondozási szolgáltatásokat nyújtó háztartási alkalmazottat foglalkoztató háztartás

Idetartozik:
- azok a háztartások, akik gyermekgondozási feladatokat ellátó háztartási alkalmazottat foglalkoztatnak
97.00.12

Idősek gondozását végző alkalmazottat foglalkoztató háztartás, orvosi ellátás nélkül

Idetartozik:
- azok a háztartások, akik olyan háztartási alkalmazottat foglalkoztatnak, akik önmagukat ellátni képtelen
idősek gondozását látják el, segítséget nyújtanak:
- mosakodásban és öltözködésben; étkezésben; adminisztratív feladatok ellátásában; a szellemi és társadalmi
kapcsolatokban
- a bevásárlásban és főzésben
- az idősek gondozásában egészségügy ellátás nélkül; a közlekedésben
- egyéb tevékenységek melyek segítik önmagukat ellátni képtelen idősek otthoni életét (háztartási munkák,
mosás, vasalás stb.)
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97.00.13
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Fogyatékos felnőttek gondozását végző háztartási alkalmazottat foglalkoztató háztartás, orvosi
ellátás nélkül
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Idetartozik:
- azok a háztartások, akik olyan háztartási alkalmazottat foglalkoztatnak, akik fogyatékosok gondozását látják
el, segítséget nyújtanak:
- mosakodásban és öltözködésben; étkezésben; adminisztratív feladatok ellátásában; a szellemi és társadalmi
kapcsolatokban
- a bevásárlásban és főzésben - az idősek gondozásában egészségügy ellátás nélkül; a közlekedésben
- egyéb tevékenységek melyek segítik önmagukat ellátni képtelen idősek otthoni életét (háztartási munkák,
mosás, vasalás stb.)
97.00.14

1
0

6

8
0

A mindennapi élethez lakhatási és háztartási segítséget nyújtó háztartási alkalmazottat
foglalkoztató háztartás

2

Idetartozik:
- azok a háztartások, akik olyan háztartási alkalmazottat foglalkoztatnak, akik a mindennapi élethez
kapcsolódó különféle szolgáltatásokat nyújtanak mint: pl.:
- házimunka és "ezermester" szolgáltatások otthon, kertápolás, házi őrizet, mosás, tisztítás és vasalás
háztartások otthonában, bevásárlás és az főzés, séta, háziállatok etetése, gondozása,sétáltatása
- azok tevékenysége, akik háztartási alkalmazottként a nem mindennapi élethez kapcsolódó különleges
szolgáltatásokat nyújtják mint pl.:
- számítástechnikai segítségnyújtás, házitanítók, fodrászat és szépségápolás otthon
97.00.19

Egyéb háztartási alkalmazottat foglalkoztató háztartás

Idetartozik:
- azok a háztartások, akik különféle m.n.s. háztartási alkalmazottat foglalkoztatnak, mint pl. szakácsok,
pincérek, inasok, komornyikok, mosónők, kertészek, kapuőrök, istállófiuk, sofőrök, gondnokok, nevelőnők,
titkárok, hajó, repülő saját személyzete és hasonlók

98

Háztartás termékelőállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

98.1

Háztartás termékelőállítása saját fogyasztásra

98.10

Háztartás termékelőállítása saját fogyasztásra

98.10.1

Háztartás termékelőállítása saját fogyasztásra
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98.10.10

Háztartás termékelőállítása saját fogyasztásra

98.2

Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra

98.20

Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra

98.20.1

Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra

98.20.10

Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
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99

Területen kívüli szervezet tevékenysége

99.0

Területen kívüli szervezet tevékenysége

99.00

Területen kívüli szervezet tevékenysége

99.00.1

Területen kívüli szervezet tevékenysége

99.00.10

Területen kívüli szervezet tevékenysége

Idetartozik:
- az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és annak speciális szervezetei, valamint regionális testületei
stb., az Európai Unió, az OECD, a WTO, a Vámegyüttműködési Tanács, Kőolaj-exportáló Országok
Szervezete (OPEC) és más nemzetközi szervezetek illetve területen kívüli szervezetek tevékenysége
- a más országok követségeinek és képviseleteinek tevékenysége
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