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Fűszernövény, feldolgozatlan

Betakarítást követő szolgáltatás

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

Félig vagy teljesen őrölt, hántolt vagy tört rizs
Hántolt rizs
Félig vagy teljesen őrölt tört rizs
Egyéb gabonadara, korpa és pellet m.n.s.

Kétszersült és keksz, tartósított tésztafélék és sütemények
Lisztből készült tésztafélék

01.28.1

01.63.10

02.30

10.61.1
10.61.11
10.61.12
10.61.32

10.72.1
10.73.1

Fűszernövény, feldolgozatlan

Betakarítást követő szolgáltatás

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

Félig vagy teljesen hántolt rizs; törmelékrizs
Előmunkált (barna) rizs
Félig vagy teljesen hántolt (fehérített) rizs; törmelék rizs
Egyéb gabonadara, korpa és pellet m.n.s.

Kétszersült és keksz, tartósított lisztesáru és sütemények
Lisztből készült tésztafélék, kuszkusz

Idetartozik:
- a növényi termékek előkészítése elsődleges (nyersanyag-) piacra, pl.: tisztítás, vágás, 
osztályozás, fertőtlenítés, szárítás, hántolás
- 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

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:
- a mák termesztése, lásd: 01.11
- a fűszernövények és gyógynövények szárítása ipari gépekkel, lásd: 10.83, 10.84
- a gyógynövények feldolgozása emberi fogyasztásra kész gyógyteává, lásd: 10.83
- a fűszernövények feldolgozása emberi fogyasztásra kész fűszerré, lásd: 10.84

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az ipari szárítás, lásd 10.39

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a vadon termő gyógynövények feldolgozása emberi fogyasztásra kész gyógyteává, 
lásd: 10.83

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

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az ipari szárítás, lásd 10.39

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gyógynövények termesztése és természetes szárítása, nem elkülönülten

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gyógynövények természetes szárítása elkülönülten (díjazásért vagy szerződéses 
alapon)

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a vadon termő gyógynövények gyűjtése és természetes szárításan, nem 
elkülönülten

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- egyéb gabonadara, -korpa, -pellet takarmány céljára
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Feldolgozott kávé és tea

Feldolgozott fűszer

Elkészített, romlandó élelmiszertermék, például szendvicsek és friss pizza

Desztillált szeszes italok

Desztillált szeszes italok

Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

10.83.1

10.84.2

10.89.16

11.01.1

11.01.10

11.01.99

Feldolgozott kávé és tea

Feldolgozott fűszer

Elkészített, romlandó élelmiszertermék, például szendvicsek és nyers pizza 
feltéttel

Desztillált szeszes italok

Desztillált szeszes italok

Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában

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

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

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gyógynövények termesztése és természetes szárítása, nem elkülönülten, lásd: 
01.28.1
- a gyógynövények természetes szárítása elkülönülten (díjazásért vagy szerződéses 
alapon), lásd: 01.63.1
- a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor, 
maltodextrin kivonatot tartalmazó készítmények), lásd: 10.89

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a füszernövények termesztése és természetes szárítása, nem elkülönülten, lásd: 
01.28.1
- a fűszernövények természetes szárítása elkülönülten (díjazásért vagy szerződéses 
alapon), lásd: 01.63.1

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a pálinka kimérése helyben fogyasztásra, kóstoltatása fesztiválon, lásd 56.30.10

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gyógynövény feldolgozása során végzett szárítás, válogatás, tisztítás, vágás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a fűszernövény feldolgozása során végzett szárítás, válogatás, tisztítás, vágás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az elkészített, romlandó élelmiszertermékek gyártása, például:
   - szendvics
   - nyers pizza feltéttel (a tészta alap egyáltalán nincs, vagy félig van megsütve)
- az elkészített, romlandó ételek zöldségből hozzáadott adalékanyagokkal, mint 
például hús vagy hal vagy sajt, vagy rizs vagy tészta

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a pálinka

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a pálinka főzése díjazásért vagy szerződéses alapon
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Bor friss szőlőből; szőlőmust

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

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

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

Könyvkötés
Könyvkötés

Ipari gázok

Hajápoláshoz használt és m.n.s. egyéb folyadékok és készítmények
Üvegbetét vákuumpalackhoz vagy egyéb vákuumedényhez
Tűzálló kerámiatermékek
Digitális kamera
Előtét elektroncsőhöz, kisülési lámpához; egyéb induktorok

Áramköri szerelvények

11.02.1

13.30.1
13.92.11

13.92.16

13.92.29

18.14.1
18.14.10

20.11.1

20.42.17
23.13.14
23.20.1
26.70.13
27.11.50

27.33.1

Bor friss szőlőből; szőlőmust

Textilkikészítés
Takaró, útitakaró (kivéve: az elektromos melegítő takaró)

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

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

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

Ipari gázok

Hajápoláshoz használt folyadékok és egyéb készítmények
Üvegbetét hőszigetelő palackhoz vagy egyéb hőszigetelő edényhez
Tűzálló termékek
Digitális fényképezőgép
Előtét elektroncsőhöz, kisülési lámpához; egyéb induktorok

Szerelvény gyártása

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 alkoholmentes bor

Idetartozik még:
- a levehető huzatok bútorokhoz

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

Idetartozik még:
- az újrakötés

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

Nem tartozik ide:
- az inverter, egyenirányító, átalakító, lásd 27.90.41

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 alkoholmentes bor

Idetartozik még:
- a laza huzatok bútorokhoz

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

Idetartozik még:
- az újrakötés

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

Nem tartozik ide:
- az inverter, egyenirányító, átalakító, lásd 27.90.41

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a termelői bor kimérése helyben fogyasztásra, kóstoltatása fesztiválon, lásd 
56.30.10

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az akkumulátor töltő

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a klíma gáz

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az akkumulátor töltő forgórésszel
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Egyedi feladatra kialakított villamos berendezés, készülék

Vákuumszivattyú, levegő, gázkompresszor, szellőzőberendezés és vegyi 
fülke alkatrésze
M.n.s. csigasor és emelő
Szállítógép és csörlő földalatti használatra (aknába); csigasor és emelő
Egyéb tömegmérő gépi berendezés

M.n.s. dohányipari gép és berendezés
Egyéb eszköz és felszerelés javítása, karbantartása

27.90.11

28.13.32

28.22.11
28.22.12
28.29.39

28.93.18
33.19.10

Egyedi feladatra kialakított villamos berendezés, készülék

Lég- és vákuumszivattyú, lég és gázkompresszor, szellőzőberendezés és 
kürtő alkatrésze
M.n.s. csigasor és csigás emelő
Emelőgép és csörlő földalatti használatra (aknába); más csörlő és hajóorsó
Egyéb tömegmérő és mérő eszköz, gép

Dohányipari gép és berendezés
Egyéb eszköz és felszerelés javítása, karbantartása

Idetartozik még:
- a vízszintező (libella), mérőszalag és hasonló kézi eszköz

Idetartozik még:
- az orgonák és történelmi hangszerek restaurálása, javítása és karbantartása

Nem tartozik ide:
- az akkumulátor töltő forgórésszel, lásd 27.11.50

Idetartozik még:
- a vízszintező (libella), mérőszalag és hasonló kézi eszköz

Idetartozik még:
- az orgonák és történelmi hangszerek restaurálása, javítása és karbantartása

Nem tartozik ide:
- az akkumulátor töltő, lásd 27.11.50

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

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

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az akkumulátor töltő forgórész nélkül

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
- a gumicsizma javítása
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Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép üzembe helyezése

Villamosenergiakereskedelem

33.20.29

35.14.10

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

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

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

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 43.22.1
- a hidraulikus és pneumatikus csőrendszerek kiépítése, lásd 43.22.20
- 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

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

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

Idetartozik még:
- a hidraulikus és pneumatikus csőrendszerek kiépítése

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az előrefizetős árammérő kártya feltöltése
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Gáz vezetékes kereskedelme35.23.10 Gáz vezetékes kereskedelme
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

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

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gáz tartályba töltése, kiskereskedelmi értékesítés keretében, lásd 47.00.85

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az előrefizetős gázmérő kártya feltöltése



META RENDSZER     T E S Z O R változás lista 2018.AUG.   30. 
KSH

7 . oldal 

Kódszám 201809  201606

canq_v2_u

Szórakoztatási, oktatási, egészségügyi, intézményi gondozási vagy vallási célú 
épület

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 sport céljára használt épületek (kosárlabda- és teniszpályák, 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
- a 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)

Nem tartozik ide:
- a 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 céljára használt létesítmények pl. szabadtéri teniszpályák, nyitott
uszodák stb., lásd 42.99.22

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). 

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

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a stadionok, lásd: 42.99.22

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- az állat- és növénykertek épületei

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- az állat- és növénykertek épületei
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Szórakoztatási, oktatási, egészségügyi, intézményi gondozási vagy vallási célú 
épület építése

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 sport céljára használt épületek (kosárlabda- és teniszpályák, 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

Nem tartozik ide:
- a 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 céljára használt létesítmények pl. szabadtéri teniszpályák, nyitott
uszodák stb. építése, lásd 42.99.22

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

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

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a stadionok építése, lásd: 42.99.22

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- állat- és növénykertek épületeinek építése.

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az állat- és növénykertek épületeinek építése
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Sport és üdülési célú építmény

Szabadtéri stadionok és sportpályák építése

Kerítés és rács felszerelése

Épületasztalosszerkezet szerelése

42.99.12

42.99.22

43.29.12

43.32.10

Sport és üdülési célú építmény

Szabadtéri stadionok és sportpályák építése

Kerítés és rács felszerelése

Épületasztalosszerkezet szerelése

Idetartozik:
- a szabadtéri sport (pl. labdarúgás, baseball, rögbi, atlétika, autó-, kerékpár- és 
lóverseny) céljára használt létesítmények 
- a rekreációs célú létesítmények, pl. golfpálya, strand, hegyi menedékház, 
parkterület és szabadidős park létesítményei

Idetartozik:
- a szabadtéri sport (pl. labdarúgás, baseball, rögbi, atlétika, autó-, kerékpár- és 
lóverseny) céljára használt létesítmények szerkezeti és pályaépítési munkái 
- a szabadidős célú létesítmények, pl. golfpálya, strand, hegyi menedékház, 
parkterület és szabadidőspark létesítményeinek építési munkái

Idetartozik:
- a kerítés, rács, palánk és más hasonló határolóelemek felszerelése
A kerítés különböző anyagokból (drót, fa, acél, síküveg) készült és különböző 
helyeken (udvar, játszótér, lakóterület, ipari terület) alkalmazható. 
- a (fémből készült) tűzlépcsők speciális szerelési munkái

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 külső  faburkolatok, falemezek stb. felszerelése
- a mozgatható válaszfal és fémszerkezetes álmennyezet felszerelése
- a veranda és télikert felszerelése magánházaknál

Nem tartozik ide:
- a beltéri sport céljára használt épületek és lelátók, lásd 41.00.28

Nem tartozik ide:
- az építést előkészítő földmozgatás, lásd 43.12.1

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

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:
- 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:
- 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

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 fedett sportlétesítmények és lelátók, lásd 41.00.28

Nem tartozik ide:
- az építést előkészítő földmozgatás, lásd 43.12.1

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

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a beltéri sport céljára használt épületek és lelátók építése, lásd 41.00.28

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- az állat- és botanikus kertek egyéb építményei

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- a szabadtéri teniszpályák, nyitott uszodák stb. építése;
- az állat- és botanikus kertek egyéb építményeinek építése

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- a szabadtéri teniszpályák, nyitott uszodák stb.
- az állat- és botanikus kertek egyéb építményei

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- a szabadtéri teniszpályák, nyitott uszodák stb. építése;
- az állat- és botanikus kertek egyéb építményeinek építése
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Húsárunagykereskedelem (beleértve a baromfit is)

Húsárukiskereskedelem
Víz és gázvezeték, fűtőberendezés és szerelvények kiskereskedelme

Kozmetikai, testápolás cikk és illatszer kiskereskedelme
Egyetemes postai szolgáltatás

Szabadidős és nyaralótáboroztatás

Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás
Italszolgáltatás

46.32.11

47.00.14
47.00.45

47.00.76
53.10.1

55.30.12

56.21

56.21.1
56.30.10

Húsnagykereskedelem (beleértve a baromfit is)

Húskészítménykiskereskedelem
Víz és gázvezeték, fűtőberendezés és szerelvények kiskereskedelme

Kozmetikai, testápolási cikk kiskereskedelme
Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

Szabadidős és nyaralótáboroztatás

Rendezvényi étkeztetés

Rendezvényi étkeztetés
Italszolgáltatás

Idetartozik:
- a szálláshely-szolgáltatás táborban teljes ellátással, szabadidős és/vagy 
sportfoglalkozással felnőttek, fiatalok vagy gyermekek részére egy csomagban 
elszámolva

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:
- a baromfihús nagykereskedelem

Idetartozik még:
- az italkészítés és felszolgálás mozgó vendéglátás keretében
- a gyümölcslevek készítése és felszolgálása bárokban
- az italkészítés és felszolgálás kávézókban

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

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

Idetartozik:
- a szálláshely-szolgáltatás felnőttek, fiatalok vagy gyermekek számára kiegészítve 
vendéglátással és rekreációs vagy oktatási lehetőségekkel, amelynek díja egy 
összegben fizetendő

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:
- a baromfihús nagykereskedelem

Idetartozik még:
- az italkészítés és felszolgálás mozgó vendéglátás keretében
- a gyümölcslevek készítése és felszolgálása bárokban
- az italkészítés és felszolgálás kávéházakban

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

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

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az előkészített, romlandó ételek elkészítése viszonteladásra, lásd 10.89.19
- a romlandó élelmiszer kiskereskedelmi értékesítése, lásd 47-es ágazat

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az előkészített, romlandó ételek elkészítése viszonteladásra, lásd 10.89.19
- a romlandó élelmiszer kiskereskedelmi értékesítése, lásd 47-es ágazat

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- a gyermekek napközis táboroztatása rekreációs és szabadidős céllal

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az ablakra, falra szerelhető légkondicionáló berendezés kiskereskedelme

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- a gyermekek napközis táboroztatása szabadidős és nyaralási céllal

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a pálinka kimérése helyben fogyasztásra, kóstoltatása fesztiválon
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Nyomtatott gyermekkönyv

Egyéb nyomtatott könyv, brosúra, röplap, katalógus

Címjegyzék, telefonkönyv, levelezőjegyzék nyomtatott, vagy elektronikus 
formában
Nyomtatott névtár/címtár, levelezőjegyzék

Online névtár/címtár, levelezőjegyzék

Online névtár/címtár, levelezőjegyzék

Reklámfelületértékesítés névjegyzékben, telefonkönyvben, címjegyzékben,
levelezőjegyzékben

58.11.13

58.11.19

58.12.1

58.12.10

58.12.2

58.12.20

58.12.4

Nyomtatott gyermekkönyv

Egyéb nyomtatott könyv, brosúra, röplap, katalógus

Címtár, levelezőjegyzék nyomtatott formában vagy fizikai adathordozón

Címtár, levelezőjegyzék nyomtatott formában vagy fizikai adathordozón

Online címtár, levelezőjegyzék

Online címtár, levelezőjegyzék

Reklámfelületértékesítés címtárban, levelezőjegyzékben

Idetartozik:
- a gyermekek számára készült kiadvány, beleértve a képeskönyveket, amelyeket 
nem tankönyvnek szántak:
     - szépirodalmi és ismeretterjesztő
     - kézikönyv
     - könyv és játékkészlet egy csomagban
     - beszélő könyv
     - kifestőkönyvek

Idetartozik:
- a nagyközönség általános érdeklődésére szánt könyvek
Idetartozik a szépirodalom és ismeretterjesztés; vers és dráma; vallásos könyvek, 
bibliák és templomi énekeskönyvek; az olyan ismeretterjesztő kiadványok, mint a 
történelmmel, politikával, életrajzzal, lakással és kertészkedéssel foglalkozó 
könyvek, ezermester könyvek, szakácskönyvek, útikönyvek stb.

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

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

Nem tartozik ide:
- a matricagyűjtő album, lásd 58.19.19

Nem tartozik ide:
- a hangos könyv, lásd 58.11.20

Nem tartozik ide:
- a levelezőjegyzék, névtár eredeti példányának összeállítása, lásd 63.99.20

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

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.

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

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

Nem tartozik ide:
- a matricagyűjtő album, lásd 58.19.19

Nem tartozik ide:
- a hangos könyv, lásd 58.11.20

Nem tartozik ide:
- a levelezőjegyzék, névtár eredeti példányának összeállítása, lásd 63.99.20
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Reklámfelületértékesítés névjegyzékben, telefonkönyvben, címjegyzékben,
levelezőjegyzékben

Befektetési és más pénzügyi alapokkal kapcsolatos szolgáltatás
Befektetési és más pénzügyi alapokkal kapcsolatos szolgáltatás
Üzletvezető iroda tevékenysége
Üzletvezető iroda tevékenysége

PR, kommunikáció tanácsadás

Egyéb projektvezetési szolgáltatás (kivéve építési projekt)

Területrendezési tervezés

58.12.40

64.3
64.30
70.10.1
70.10.10

70.21.10

70.22.20

71.11.33

Reklámfelületértékesítés címtárban, levelezőjegyzékben

Befektetési alapok és hasonlók
Befektetési alapok és hasonlók
Üzletvezetés
Üzletvezetés

PR, kommunikáció tanácsadás

Egyéb projektvezetési szolgáltatás (kivéve építési projekt)

Területrendezési tervezés

Idetartozik:
- az egy üzletvezető (vállalatirányító) iroda gazdasági irányító és felügyelő tevékenysége 
egy gazdasági szervezet és egységei felett

Idetartozik:
- a szervezetek és egyének számára nyújtott tanácsadás, útmutatás és operatív 
segítségnyújtás (beleértve a lobbizást is) a nagy nyilvánossággal, a kormányzattal, 
szavazókkal, részvényesekkel és másokkal való kapcsolatuk és "imázsuk" javítása 
érdekében

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

Idetartozik az épületek, utak, parkok és egyéb létesítmények elhelyezkedésének 
tervezése az építési területen:
     - lakásépítéseknél
     - nem lakásépítési projekteknél
     - szabadidős és szabadtéri létesítmények esetében

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

Nem tartozik ide:
- a tulajdonosi részesedésen keresztüli vállalatirányítás (holding), lásd 64.20.10

Nem tartozik ide:
- a hirdetés tervezése, megvalósítása, lásd 73.11.11
- a piac- és közvélemény-kutatás, lásd 73.20

Nem tartozik ide:
- a mérnökök építési projekt vezetése, 71.12.20

Idetartozik:
- egy üzletvezető (vállalatirányító) iroda gazdasági irányító és felügyelő tevékenysége egy 
gazdasági szervezet és egységei felett

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

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

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

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

Nem tartozik ide:
- a tulajdonosi részesedésen keresztüli vállalatirányítás (holding), lásd 64.20.10

Nem tartozik ide:
- a hirdetés tervezése, megvalósítása, lásd 73.11.11
- a piac- és közvélemény-kutatás, lásd 73.20

Nem tartozik ide:
- a mérnökök építési projekt vezetése, 71.12.20

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a hivatalos közbeszerzési tanácsadás
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Ipari gyártással kapcsolatos mérnöki szolgáltatás

Reklámtervezés és koncepciókészítés

71.12.17

73.11.13

Ipari gyártással kapcsolatos mérnöki szolgáltatás

Reklámtervezés és koncepciókészítés

Ez az alkategória tartalmazza a fizikai törvények és mérnöki szabványok 
alkalmazását a gépek, anyagok, eszközök, szerkezetek, folyamatok és rendszerek 
tervezésében, fejlesztésében és használatában.

Idetartozik:
- a mérnöki tevékenység a következő ipari létesítményekkel és folyamatokkal 
kapcsolatban:
     - bányászati és kohászati létesítmények, mint például bányák, kohók, malmok, 
finomítók, beleértve az integrált létesítményeket és a folyamattervezés 
     - bányászati és kohászati folyamatok, mint ásványok kitermelése, olvasztása, 
finomítása, fémek megmunkálása
     - kőolaj és földgáz bányászati és feldolgozó létesítmények, mint például 
fúrótornyok, finomítók, csővezetékek és feldolgozó üzemek és a folyamattervezés
     - kőolaj és földgáz termékeket előállító folyamatok, mint kitermelés, finomítás, 
keverékek összeállítása, keverése
     - mikroelektronikai termékek, pl. mikroprocesszorok, szilícium chipek és ostyák, 
mikroáramkörök és félvezetők gyártása és a folyamattervezés
     - textil és ruházati termék és folyamattervezés
     - vas és acél termék és folyamattervezés
     - egyéb m.n.s. ipari üzemi létesítmények, termékek és gyártó folyamatok
- a termelőeszközök és ipari termékek mérnöki tervezése:
     - termelő eszközök, mint pl. mezőgazdasági, építőipari, bányászati, 
fémmegmunkáló, kereskedelmi és szolgáltatóipari, fűtő, szellőztető és 
légkondicionáló, energiaátviteli gépek, berendezések
     - elektronikai berendezések, pl. számítógépek és perifériák, távközlési eszközök, 
audio és video berendezések, félvezetők és egyéb elektronikus tartozékok
     - elektromos berendezések, pl. világítási eszközök,  azok fő és kiegészítő 
szerelvényei és tartozékaiszállítási eszközök, mint gépjárművek, repülőgépek, 
vonatok, tengeri hajók, űrjárművek
     - m.n.s. termelőeszközök és gyári termékek

Idetartozik:
- a hirdetés alapötletének kidolgozása, szövegvázlat elkészítése
- a reklámfilmek forgatókönyvének megírása

Nem tartozik ide:
- az ipari formatervezés, lásd 74.10.12

Nem tartozik ide:
- reklámok grafikai tervezése, lásd 74.10.19

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

Idetartozik:
- a hirdetés alapötletének kidolgozása, szövegvázlat elkészítése
- a nyomtatott hirdetés, illusztráció és plakát látványtervezése
- a reklámfilmek forgatókönyvének megírása

Nem tartozik ide:
- az ipari formatervezés, lásd 74.10.12

Nem tartozik ide:
- reklámok grafikai tervezése, lásd 74.10.19

Idetartozik - magyar kiegészítés
- a nyomtatott hirdetés, illusztráció és plakát látványtervezése
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Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás

Személygépjármű és könnyűgépjármű kölcsönzése

Egyéb szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Utazásszervezés

Épülettakarítás

74.90.20

77.11.10

77.29.1
79.12.11

81.21.1

Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás

Személygépjármű kölcsönzése

Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
Utazás szervezése, összeállítása

Általános épülettakarítás

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:
- a 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű személy- és könnyűgépjármű kölcsönzése és 
tartós bérlete vezető nélkül

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.

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.

Nem tartozik ide:
- a filmjogok menedzselése, lásd 59.13.12
- a hivatalos közbeszerzési tanácsadás, lásd 70.22.20
- 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:
- a személygépjármű bérbeadása vezetővel, lásd 49.32.12

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:
- a 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű személy- és könnyűgépjármű kölcsönzése és 
tartós bérlete vezető nélkül

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.

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.

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:
- a személygépjármű bérbeadása vezetővel, lásd 49.32.12

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a nyelvi lektorálás, lásd 74.30.11

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a nyelvi lektorálás, lásd 74.30.11

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tartalom szakmai lektorálása
- a hivatalos közbeszerzési tanácsadás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tartalom szakmai lektorálása
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Egyéb épülettakarítás

Sport, szabadidős képzés

Fizikoterápiás szolgáltatás

81.21.12

85.51.10

86.90.13

Egyéb általános épülettakarítás

Sport, szabadidős képzés

Fizikoterápiás szolgáltatás

Idetartozik:
- a lakó-, közigazgatási, kereskedelmi és ipari épületek takarítása, karbantartása:
     - padlótisztítás és -fényezés
     - belső fal tisztítása
     - bútorfényezés
     - egyéb gondnoki karbantartási tevékenység, ami magában foglalja a kisebb 
javításokat

Idetartozik: a edzőtáborok és sportiskolák vagy hivatásos sportoktatók, tanárok és edzők 
által biztosított sportoktatás csoportok számára. Nem tartozik ide az akadémiákon, 
főiskolákon vagy egyetemeken folyó sportoktatás. 
Idetartoznak:
- a sportoktatás (baseball, kosárlabda, krikett, labdarúgás, jégkorong, tenisz, 
műkorcsolyázás stb.)
- a edzőtábori sportoktatás
- a tornaoktatás
- a lovaglásoktatás
- az úszásoktatás
- a harcművészet-oktatás
- a kártyajáték-oktatás (mint például bridzs)
- a jógaoktatás

Idetartozik:
- a működési engedéllyel rendelkező személyek (kivéve orvosok) által végzett:
     - fizikoterápia, az ergoterápia, stb. területén nyújtott szolgáltatás

Nem tartozik ide:
- a 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:
- a rekreációs és nyaraló 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

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

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

Idetartozik:
- a működési engedéllyel rendelkező személyek (kivéve orvosok) által végzett:
- fizikoterápia, az ergoterápia, stb. területén nyújtott szolgáltatás

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:
- 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

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az épületek csővezetékrendszerének tisztítása és duguláselhárítás, lásd 43.22.11

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az épületek csővezetékrendszerének tisztítása és duguláselhárítás, lásd 43.22.11

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gyógytestnevelés
- gerinctorna

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gyógytestnevelés
- gerinctorna
- az intimtorna: 220.725 lajstromszámon bejegyzett védjegy és oltalom alatt áll
- a gátizom erősítő torna
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Egyéb m.n.s. humánegészségügyi ellátás

Művészeti létesítmények működtetése

86.90.19

90.04.10

Egyéb m.n.s. humánegészségügyi ellátás

Művészeti létesítmények működtetése

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:
- a hangversenytermek, színházak, operaházak, varieté működtetése, ideértve a 
jegyértékesítést is
- a meghatározóan kulturális célokat szolgáló többfunkciós központok és hasonló 
létesítmények működtetése

Nem tartozik ide:
- az olyan szolgáltatás, mint a fizikoterápia és az ergoterápia, lásd 86.90.13

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

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:
- a hangversenytermek, színházak, operaházak, varieté működtetése, ideértve a 
jegyértékesítést is
- a meghatározóan kulturális célokat szolgáló többfunkciós központok és hasonló 
létesítmények működtetése

Nem tartozik ide:
- az olyan szolgáltatás, mint a fizikoterápia és az ergoterápia, lásd 86.90.13

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

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai 
laboratóriumokban, lásd 32.50

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai
laboratóriumokban, lásd 32.50

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az egészségügyi ellátás keretében rehabilitációs céllal végzett beszédterápia
- a természetgyógyászati tevékenység
- a sóterápia
- a lovas terápia
- a szemtorna
- a fogászati szakdolgozók és a szájhigiénikusok tevékenysége

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a művelődési ház, művelődési központ, kulturális központ működtetése
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Könyvtári szolgáltatás (nonprofit)

Sportlétesítmény működtetése

Lábbeli és egyéb bőráru javítása
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93.11.10

95.23.10

Könyvtári szolgáltatás (nonprofit)

Sportlétesítmény működtetése

Lábbeli és egyéb bőráru javítása

Idetartozik:
- a könyvek és hasonlók gyűjteményezése, katalogizálása, megőrzése és előkeresése
- a könyvek és felvételek (film-, hangfelvételek) kölcsönzése 
- a fénykép- és filmtár szolgáltatás

Idetartozik:
- a szabadtéri és beltéri sport céljára használt létesítmények, 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

Idetartozik:
- a lábbeli, bőrönd, kézitáska javítása

Nem tartozik ide:
- a videokazetta és DVD-kölcsönzése, lásd 77.22.10
- a könyvkölcsönzés, lásd 77.29.19

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

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

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

Idetartozik:
- a lábbeli, bőrönd, kézitáska javítása

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:
- 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 hanglemezek, hangfelvételek kölcsönzése nem könyvtári, nem e-könyvtári 
keretek között, lásd 77.29.11
- a könyvek kölcsönzése, tartós bérbeadása nem könyvtári, nem e-könyvtári keretek 
között, lásd 77.29.19

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szabadidős lovagoltatás, lásd 93.19.13
- a sípályák üzemeltetése, lásd 93.29.19

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gumicsizma javítása, lásd: 33.19.10

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a hanglemezek, hangfelvételek kölcsönzése üzleti alapon, lásd 77.29.11

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szabadidős lovagoltatás, lásd 93.19.13
- a sípályák üzemeltetése, lásd 93.29.19

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a bőrből készült öltözék kiegészítők, műszaki szíjazat, munkavédelmi bőrcikkek és más 
hasonló árucikkek javítása
- a sarkalás

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- a térképek, rendszeres kiadványok kölcsönzése

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a bőrből készült öltözék kiegészítők, műszaki szíjazat, munkavédelmi bőrcikkek és más 
hasonló árucikkek javítása
- a sarkalás


