
Az üzembe helyezés termékei 

Az üzembe helyezés termékei című összeállítás annak meghatározásához kíván 

segítséget nyújtani, hogy egy üzembe helyezést jelentő TESZOR kód milyen termék esetében 

használható. Összhangban van a TEÁOR’08 és a TESZOR’15 tartalmi meghatározásaival, de 

azoknál részletesebb, így a besoroláshoz nagyobb segítséget nyújt. 

Ebben az összeállításban azok a termékek szerepelnek, amelyeknél ez a szolgáltatás 

értelmezhető. Az üzembe helyezés tételei a 6 számjegyű TESZOR kód növekvő sorrendje 

szerint követik egymást. 

Azokat a termékeket, amelyek felhasználási célja nagyon különböző lehet, 

megbontottuk annak érdekében, hogy besorolásunk a tényleges értékesítési gyakorlatnak 

jobban megfeleljen (lásd a dőlt betűvel szedett szövegeket a lap jobb oldalán). Ilyen például a 

gépjármű motor megbontása attól függően, hogy a milyen gépjárműbe szerelik be, mivel ezek 

üzembe helyezését általában más helyen végzik, következésképpen eltérő TESZOR 

kategóriába tartoznak. 

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

 24.20.12 Olaj, gázkitermelés fúrásának varratmentes acél  
 fúró, vezeték és béléscsöve 

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

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

 33.15.10 Hajó és csónak javítása, karbantartása 

 26.52.13 Műszerfalba építhető és hasonló, járműbe való óra Vízi járművekhez  
 (sportoláshoz használt) 

 33.16.10 Légi és űrjármű javítása, karbantartása 

 26.52.13 Műszerfalba építhető és hasonló, járműbe való óra Légi járművekhez  
 (sportoláshoz használt) 

 33.17.11 Vontató és vontatott vasúti jármű javítása, karbantartása 

 26.52.13 Műszerfalba építhető és hasonló, járműbe való óra Vasúti járművekhez  
  



 33.20.11 Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíztermelő kazán)  
 üzembe helyezése, beleértve az ipari üzemek fém  
 csővezetékrendszerének üzembe helyezését is 

 25.30.11 Kazán vízgőz, más gőz vagy forró víz előállítására 

 25.30.12 Segédberendezések kazánokhoz, kondenzátor  
 gőzerőgépekhez vagy más gőzenergia egységhez 

 25.30.21 Atomreaktor (kivéve: az izotópelválasztó) 

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

 25.11.23 Egyéb szerkezet, szerkezetrész (állvány, konzol,  Teljes szerkezet ipari  
 oszlop, hasonló alátámasztó szerkezet) vasból,  célra 
 acélból, alumíniumból 

 25.21.12 Kazán központi fűtéshez, meleg víz, kis nyomású  Egyéb célra 
 gőz termeléséhez 

 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 

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

 25.72.12 Egyéb zár nem nemesfémből Egyéb használatra 

 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 

 25.93.17 Lánc és részei fémből (kivéve: az ízelt lánc) Egyéb hó- és  
 vezérműlánc 

 25.99.21 Páncél és lemezszekrény, fémtrezor és ajtaja,  Páncélozott vagy  
 páncélterem zárószerkezete, pénzszállító fémdoboz  megerősített széfek 
 és hasonlók nem nemesfémből 

 25.99.26 Hajócsavar és lapátja fémből 

 25.99.29 Egyéb m.n.s. fémfeldolgozási termék nem  Gazdasági  
 nemesfémből tevékenységhez 



 33.20.21 Irodai és könyvelőgép üzembe helyezése 

 28.23.10 Könyvelőgép és hasonló gépek számolóegységgel 

 28.23.21 Egyéb irodai gép 

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

 25.73.40 Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű  
 kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez 

 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 

 28.11.21 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 

 28.12.11 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 

 28.13.11 Üzemanyagszivattyú, kenőanyagszivattyú,  Egyéb használatra 
 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 

 28.13.21 Vákuumszivattyú 

 28.13.23 Hűtőkompresszor 

 28.13.25 Turbókompresszor 



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

(folytatás) 

 28.13.26 Dugattyús kompresszor, alternáló mozgású 

 28.13.27 Forgóelemes kompresszor, egy vagy többtengelyes 

 28.13.28 Egyéb kompresszor 

 28.14.11 Nyomáscsökkentő, szabályozó, vizsgáló és  
 biztonsági szelep 

 28.14.13 Folyamatirányító, kapuzó szelep, gömbházas szelep, Egyéb használatra 
  egyéb szelep 

 28.21.11 Kemenceégők; tüzelőberendezés egységei;  
 mechanikus rostély, hamuürítő és hasonlók 

 28.21.12 Ipari vagy laboratóriumi kazánok és nem villamos  
 kemencék, beleértve a hulladékégető kemencéket is  
 (kivéve: a sütőipari kemence) 

 28.21.13 Villamosipari, laboratóriumi kályha, kemence;  
 indukciós vagy ellenállásos fűtésű elektromos  
 hőkezelő készülék, berendezés 

 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 

 28.22.17 Pneumatikus és egyéb folyamatos működésű,  
 anyagot, árut továbbító szállítóberendezés, konvejor 

 28.22.18 Egyéb emelő, anyagmozgató, rakodó és ürítő  
 (kirakodó) berendezés 

 28.25.11 Hőcserélő készülék, levegőt vagy más gázt  
 cseppfolyósító berendezés 

 28.25.12 Légállapotszabályozó berendezés Egyéb használatra 

 28.25.13 Nem háztartási hűtő és fagyasztóberendezés,  
 hőszivattyú 

 28.25.14 M.n.s. gáztisztító és gázszűrő berendezés, készülék 

 28.25.20 Ventilátor (kivéve a mennyezeten, falon, tetőn,  
 ablakban, asztalon elhelyezett típusokat) 
  



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

(folytatás) 

 28.29.11 Generátorgáz, vízgáz, acetiléngázfejlesztő és ehhez 
  hasonló berendezés, lepárló és rektifikálóüzem 

 28.29.12 Folyadékszűrő és tisztító berendezés Gépekhez,  
 berendezésekhez 

 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) 

 28.29.31 Ipari tömegmérő berendezés; szállítószalagon mozgó  
 áruk tömegét folyamatosan mérő berendezés; állandó  
 (azonos) tömeget mérő készülék, és mérleg előre  
 meghatározott tömeg adagolására 

 28.29.39 Egyéb tömegmérő gépi berendezés 

 28.29.41 M.n.s. centrifuga 

 28.29.42 Kalander, egyéb hengerlőberendezés (kivéve: fém és  
 üvegipari kalander) 

 28.29.43 Árukiadó automata 

 28.29.50 Ipari edénymosogató berendezés 

 28.29.60 Ipari folyamatok hőmérsékletváltoztatásával működő 
  m.n.s anyagkezelő berendezés 

 28.29.70 Nem villamos lágy és keményforrasztó,  
 hegesztőberendezés, készülék, ezek alkatrészei;  
 gázzal működő gép, készülék felületi hőkezeléshez 

 33.20.31 Ipari gép és mezőgazdasági berendezés üzembe helyezése 

 28.30.81 Tojás, gyümölcs és egyéb terménytisztító,  
 válogató, osztályozó gép (kivéve: a vetőmagot,  
 magot, szárított hüvelyes terményt) 

 28.30.82 Fejőgép 

 28.30.83 Takarmányelőkészítő gép 

 28.30.84 Baromfikeltető berendezés, inkubátor 

 28.30.85 Baromfitenyésztő gép 
 28.30.86 M.n.s. mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti,  
 baromfitenyésztő és méhészeti gép 



 33.20.32 Fémmegmunkáló gép üzembe helyezése 

 28.41.11 Lézer, ultrahang, víz és hasonló sugárral működő  
 fémmegmunkáló szerszámgép 

 28.41.12 Megmunkáló központ, egy és többállomásos  
 fémmegmunkáló gyártósor 

 28.41.21 Esztergáló fémmegmunkáló szerszámgép 

 28.41.22 M.n.s. fémfúró, maró, menetvágó és menetfúró  
 szerszámgép 

 28.41.23 Köszörű, élező, gyalu, fűrész, vágó és egyéb  
 felületfinomító szerszámgép fémekhez 

 28.41.24 Gyalugép, fűrész és vágógép, egyéb fémdaraboló  
 szerszámgép 

 28.41.31 Hajlító, hajtogató, egyengető fémmegmunkáló gép 

 28.41.32 Lyukasztó, szélező fémmegmunkáló gép 

 28.41.33 Kovácsoló, süllyesztékes kovácsoló, dombornyomó  
 sajtológép, kalapácsológép; hidraulikus és m.n.s.  
 sajtológép fémmegmunkáláshoz 

 28.41.34 M.n.s. szerszámgép fém, zsugorított fémkarbid,  
 cermet forgácsmentes megmunkálásához 

 28.49.13 Oszlopos fúró vagy forgó ütvefúró, reszelőgép,  
 szegecselőgép, fémlemezvágó 

 33.20.33 Kohászati gép, berendezés üzembe helyezése 

 25.73.50 Öntőforma, formaszekrény fémöntéshez; öntőforma  
 alaplapja; öntőminta 

 28.91.11 Konverter, öntőüst, öntőforma öntecshez és  
 öntőberendezés; hengermű berendezése 

 33.20.34 Bányászati gép, berendezés üzembe helyezése 

 28.92.11 Föld alatti bányaüzem folyamatosan működő szállító 
  berendezése 

 28.92.12 Vágathajtó gép szénhez és kőzethez, alagútfúró gép;  
 egyéb fúró, aknamélyítő berendezés 

 28.92.40 Föld, kő, érc és más ásvány válogatásának, őrlésének, 
  keverésének és egyéb kezelésének berendezése 
  



 33.20.35 Élelmiszeripari, italgyártó és dohányipari gép, berendezés  
 üzembe helyezése 

 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 

 28.93.18 M.n.s. dohányipari gép és berendezés 

 28.93.20 Gabona, mag, szárított hüvelyes terménytisztító,  
 válogató és osztályozó gépe 

 33.20.36 Textil, ruházati, bőripari gép, berendezés üzembe helyezése 

 28.94.11 Szintetikus, mesterséges szál sajtoló, nyújtó,  
 szálszerkezetét alakító, vágó gépe,  
 textilrostelőkészítő gép 

 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 

 28.94.21 Fonal és szövetmosó, tisztító, fehérítő, vasaló,  
 nyomó, festő, csévélő és hasonló gép;  
 nemezkikészítés berendezése 

 28.94.22 Mosodai mosógép; vegytisztító berendezés;  
 ruhaszárító 10 kgnál nagyobb  
 szárazruhakapacitással 

 28.94.23 Centrifugális ruhaszárító gép 

 28.94.24 Varrógép (kivéve: a háztartási és könyvvarrógép) 

 28.94.30 Bőr és szőrmegyártás, cipő és hasonló termékek  
 gyártásának és javításának gépe 



 33.20.37 Papír, kartongyártó gép, berendezés üzembe helyezése 

 28.95.11 Papír, kartongyártó gép (kivéve: alkatrészei) 

 33.20.38 Műanyag és gumigyártáshoz használt gép és berendezés  
 üzembe helyezése 

 28.96.10 Műanyag és gumifeldolgozó gép, műanyag és  
 gumiterméket gyártó gép 

 33.20.39 Egyéb speciális rendeltetésű gép, berendezés üzembe helyezése 

 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 

 28.99.11 Könyvkötészeti gép (beleértve a könyvvarrógépet is) 

 28.99.12 Betűszedés, nyomtatáskép és nyomólemezkészítés 
  gépei, készülékei és berendezései 

 28.99.13 Ofszet nyomdagép (nyomógép) (kivéve az irodai  
 gépek) 

 28.99.14 Egyéb nyomdagép (kivéve: az irodai gépek) 

 28.99.20 Kizárólag vagy főként a félvezetőgyártás mesterséges 
  kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus  
 integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője  
 gyártásához felhasznált gép és készülék 

 28.99.31 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 

 30.30.14 Földi kiképző, gyakorlórendszer és alkatrészeik 
  



 33.20.4 Elektronikai és optikai berendezés üzembe helyezése 

 26.51.11 Iránytű, egyéb navigációs műszer és készülék Gazdasági  
 tevékenységhez 

 26.51.12 Teodolit és tachiméter  
 (fordulatszámláló/tachométer); egyéb geodéziai,  
 hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai  
 és geofizikai műszer és készülék 

 26.51.20 Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék 

 26.51.32 Rajztábla és rajzgép, egyéb rajzoló, jelölő,  
 matematikai számolást végző 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 

 26.51.51 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 

 26.51.61 Mikroszkóp (kivéve az optikai mikroszkóp),  
 fénytörő (diffrakciós) készülék 

 26.51.62 Mechanikai anyagjellemzők vizsgálógépe, eszköze 

 26.51.63 Gáz, folyadék vagy villamos áram fogyasztását vagy  Egyéb  
 termelését mérő készülék fogyasztásmérő, nem  
 építkezéshez 

 26.51.64 Fordulatszámláló, termelésszámláló készülék;  Gépekhez,  
 taxióra; sebességmérő és tachométer berendezésekhez 

 26.51.65 Automatikus szabályozó vagy irányítóműszer és  
 készülék, hidraulikus vagy pneumatikus 

 26.51.66 M.n.s. vizsgáló és ellenőrző műszer, készülék és  

 26.51.70 Termosztát, manométer és egyéb automatikus  
 szabályozó vagy irányítóműszer és készülék 



 33.20.41 Professzionális orvosi berendezés, precíziós és optikai műszer  
 üzembe helyezése 

 26.60.11 Röntgenberendezés, alfa, béta vagy  Egészségügyi célra 
 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 

 26.70.11 Fényképezőgép, vetítő, fényképészeti nagyító,  Gazdasági  
 kicsinyítőkészülék objektívlencséje tevékenységhez 

 26.70.12 Felvevőberendezés nyomólemez, nyomóhenger  
 készítéséhez, valamint dokumentum mikrofilmes,  
 mikrolapos (microfiche) és hasonló felvételéhez 

 26.70.13 Digitális kamera Gazdasági  
 tevékenységhez 

 26.70.14 Azonnal előhívó (polaroid) és egyéb fényképezőgép Gazdasági  
 tevékenységhez 

 26.70.15 Filmfelvevőgép Gazdasági  
 tevékenységhez 

 26.70.16 Filmvetítő Gazdasági  
 tevékenységhez 

 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 

 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 

 26.70.24 Optikai, mérő vagy ellenőrző műszer és készülék 

 32.50.11 Fogászatban használt eszközök, készülékek 

 32.50.12 Orvosi, sebészeti és laboratóriumi sterilizálókészülék 

 32.50.21 Gyógyászati eszköz és készülék; lélegeztető- 
 berendezés 

 32.50.30 Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi bútor;  Orvosi, sebészeti,  
 fodrászati és hasonló szék és ezek alkatrésze fogászati vagy  
 állatorvosi bútor 
  



 33.20.42 Professzionális elektronikai berendezés üzembe helyezése 

 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,  Számítóközpont 
 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 

 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 

 26.20.30 Automatikus adatfeldolgozó berendezés egyéb  
 egysége 

 26.30.11 Adóvevő berendezés 

 26.30.12 Vevőberendezést nem tartalmazó adóberendezés 

 26.30.13 Televíziókamera Egyéb célra 

 26.30.21 Távbeszélőkészülék vezetékes hálózathoz, beleértve 
  a vezeték nélküli készüléket is 

 26.30.22 Telefon cellás hálózathoz vagy egyéb vezeték nélküli 
  hálózathoz 

 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) 

 26.30.40 Antenna, antennareflektor összes típusa, ezek  Gazdasági  
 alkatrésze, rádió és televízióátviteli berendezés és  tevékenységhez 
 televíziókamera alkatrészei 

 26.40.11 Rádióműsorvevő készülék (kivéve a  Gazdasági  
 gépjárművekben használtak), hangfelvevő és lejátszó tevékenységhez 
  berendezéssel vagy órával egybeépítve vagy anélkül 



 26.40.20 Televízióműsorvevő készülék egybeépítve vagy  Gazdasági  
 nem rádióműsorvevő készülékkel, vagy hang és  tevékenységhez 
 videojelfelvevő és lejátszó berendezéssel 

 26.40.33 Videofelvevő kamera és egyéb videofelvevő és  Gazdasági  
 lejátszó berendezés tevékenységhez 

 26.40.34 Monitor és projektor, televízió vevőkészülékkel nem 
  egybeépített, elsősorban nem automatikus  
 adatátviteli rendszerhez 

 26.40.41 Mikrofon, mikrofonállvány 

 26.40.42 Hangszóró, fej és fülhallgató, kombinált mikrofon  Gazdasági  
 és hangszórókészlet tevékenységhez 

 26.40.43 Hangfrekvenciás villamos erősítő, villamos  
 hangerősítő berendezés 

 26.40.44 Egyéb, m.n.s. rádiótelefon és  
 rádiótávíróvevőkészülék 

 26.52.14 Óra "kisóraszerkezettel"; ébresztőóra, falióra; egyéb  Gazdasági  
 órák tevékenységhez 

 26.60.11 Röntgenberendezés, alfa, béta vagy  Egyéb célra 
 gammasugárzásos készülék 

 33.20.50 Villamos berendezés üzembe helyezése 

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

 27.11.10 Motorok, legfeljebb 37,5 W kimenő teljesítménnyel;  
 egyéb egyenáramú motorok és egyenáramú  
 áramfejlesztők 

 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) 



 27.11.31 Áramfejlesztő gépcsoportok kompressziós gyújtású  
 szelepes belső égésű motorral 

 27.11.32 Áramfejlesztő gépcsoportok szikragyújtású  
 motorral, egyéb áramfejlesztő gépcsoportok,  
 forgógépes 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 

 27.11.50 Előtét elektroncsőhöz, kisülési lámpához; egyéb  
 induktorok 

 27.12.10 Elektromos áramkör kapcsoló és védőkészüléke,  
 több mint 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 

 27.12.31 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 

 27.20.11 Primer elemek, telepek 

 27.20.22 Savas ólomakkumulátor (kivéve: a dugattyús  
 motorok indítóakkumulátora) 

 27.20.23 Nikkelkadmium, nikkelfémhidrid, lítiumion,  
 lítiumpolimer, nikkelvas és egyéb villamos  
 akkumulátor 

 27.40.15 Kisülési lámpa, ultraibolya lámpa, infravörös lámpa,  Egyéb használatra 
 ívlámpa 

 27.90.11 Egyedi feladatra kialakított villamos berendezés,  
 készülék 

 27.90.20 Folyadékkristályos vagy fénykibocsátó diódás  Ipari célra 
 (LED) kijelző panelek; elektronikus hang vagy  
 vizuális jelzőberendezés 



 27.90.31 Villamos forrasztó, keményforrasztó és  
 hegesztőszerszám, hőhatással működő  
 felületmegmunkáló és szórógép, berendezés,  
 készülék 

 27.90.41 Inverter, egyenirányító, átalakító 

 27.90.42 Üzemanyagcella 

 27.90.43 Túlfeszültségcsökkentő, több mint 1000 V  
 feszültségre 

 27.90.45 Elektromágnes, elektromágneskapcsoló,  
 tengelykapcsoló és fék, mágneses emelőfej,  
 elektromos részecskegyorsító; villamos jelgenerátor;  
 egyéb m. n. s. villamos berendezés 

 33.20.70 M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése 

 22.19.30 Cső és tömlő vulkanizált gumiból (kivéve:  Gépekhez,  
 keménygumiból) berendezésekhez 

 22.21.21 Műbél keményített fehérjéből vagy cellulózból,  Más termékek ipari  
 műanyagból készült rideg csövek és tömlők célra 

 22.21.29 Egyéb műanyag csövek, tömlők és szerelvények Ipari célra 

 23.19.11 Megmunkálatlan üvegtömb, golyó (a mikroméretű  Rudak és csövek 
 kivételével), rúd, cső 

 23.44.11 Porcelántermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb  
 műszaki célra 

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

 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 

 30.11.50 Egyéb úszó szerkezet (idetartozik pl. a tutaj, úszó  
 tartály, jászolgát, leszállópálya, úszójelző (bója),  
 irányfény) 

 32.20.13 Billentyűs orgona, harmónium és hasonló hangszer;  Történelmi  
 tangóharmonika és hasonló hangszer, szájharmonika;  hangszerek 
 fúvós hangszer 

 32.30.14 Tornateremben, fitneszstúdióban használt sportszer, 
  berendezés, atlétikai sportszer és berendezés 
  



 32.40.42 Billiárdfelszerelés, szórakozóhelyi, asztali vagy  
 társasjáték; pénzérmével vagy koronggal működő  
 más játék 

 32.50.30 Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi bútor;  Egyéb bútor 
 fodrászati és hasonló szék és ezek alkatrésze 

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

 16.23.20 Előre gyártott faépületek Lakóépület felállítása  
 a helyszínen 

 22.23.20 Előre gyártott épület műanyagból Lakóépület felállítása  
 a helyszínen 

 23.61.20 Előre gyártott betonépületek Lakóépület felállítása  
 a helyszínen 

 25.11.10 Előre gyártott épület fémből Lakóépület felállítása  
 a helyszínen 

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

 16.23.20 Előre gyártott faépületek Egyéb épület  

  felállítása 
  a helyszínen 

 22.23.20 Előre gyártott épület műanyagból Egyéb épület  

  felállítása 
  a helyszínen 

 23.61.20 Előre gyártott betonépületek Egyéb épület  

  felállítása 
  a helyszínen 

 25.11.10 Előre gyártott épület fémből Egyéb épület  

  felállítása 
  a helyszínen 

 42.11.20 Út, autópálya, utca és egyéb, jármű vagy gyalogos útvonal,  
 repülőtéri kifutópálya építése 

 25.99.29 Egyéb m.n.s. fémfeldolgozási termék nem  Közlekedési táblák 
 nemesfémből 

 42.12.20 Vasút, földalatti vasút építése 

 24.10.75 Vasúti, villamosvasúti pálya építésének acéltermékei 

 42.21.21 Távolsági folyadékszállító csővezetékek építése 

 23.61.12 Előre gyártott cement, beton és műkő szerkezeti  Távolsági  
 elemek építmények építéséhez csővezetékhez 



 24.20.11 Olaj, gázvezeték varratmentes acélcsöve 

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

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

 42.21.22 Helyi folyadékszállító csővezetékek építése, kiegészítő  
 munkákkal együtt 

 23.61.12 Előre gyártott cement, beton és műkő szerkezeti  Helyi csővezetékhez 
 elemek építmények építéséhez 

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

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

 42.22.2 Elektromos és távközlési célú közmű építése 

 27.31.11 Száloptikai kábelek egyenként bevont üvegszálakból Elektromos és  
 távközlési célra 

 27.32.11 Szigetelt tekercselőhuzal Elektromos és  
 távközlési célra 

 27.32.12 Koaxiális kábel és egyéb koaxiális villamos vezetők Elektromos és  
 távközlési célra 

 27.32.13 Egyéb villamos vezetők, legfeljebb 1000 V  Elektromos és  
 feszültségre távközlési célra 

 27.32.14 Egyéb villamos vezetők, több mint 1000 V  Elektromos és  
 feszültségre távközlési célra 

 42.22.21 Távolsági elektromos és távközlési vezeték építése 

 23.19.25 Elektromos szigetelők üvegből Távolsági elektromos  
 és távközlési  
 vezetékhez 

 42.22.22 Helyi elektromos és távközlési vezeték építése 

 23.19.25 Elektromos szigetelők üvegből Helyi elektromos és  
 távközlési vezetékhez 

 25.11.22 Torony és rácsszerkezetű oszlop vasból vagy acélból Távközlő tornyok,  
 beleértve az  
 antennákat is 
  



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

 30.11.40 Tengeren telepített úszómű és infrastruktúra Tengeren telepített  
 infrastruktúra 

 43.21.10 Villanyszerelés 

 23.19.25 Elektromos szigetelők üvegből Építkezéshez 

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

 26.30.40 Antenna, antennareflektor összes típusa, ezek  Háztartások részére 
 alkatrésze, rádió és televízióátviteli berendezés és  
 televíziókamera alkatrészei 

 26.30.50 Betörés és tűzjelzők és hasonló berendezések Felügyelet nélkül 

 26.51.63 Gáz, folyadék vagy villamos áram fogyasztását vagy  Villanyóra épületekhez 
 termelését mérő készülék 

 27.31.11 Száloptikai kábelek egyenként bevont üvegszálakból Épületekben és egyéb  
 építményekben 

 27.31.12 Optikai szál és optikai szálköteg; száloptikai kábel  
 (kivéve: az egyenként bevont üvegszál) 

 27.32.11 Szigetelt tekercselőhuzal Építkezéshez 

 27.32.12 Koaxiális kábel és egyéb koaxiális villamos vezetők Építkezéshez 

 27.32.13 Egyéb villamos vezetők, legfeljebb 1000 V  Építkezéshez 
 feszültségre 

 27.32.14 Egyéb villamos vezetők, több mint 1000 V  Építkezéshez 
 feszültségre 

 27.33.11 Kapcsolók, legfeljebb 1000 V feszültségre Építkezéshez 

 27.33.13 Csatlakozók, aljzatok és egyéb m.n.s.  Építkezéshez 
 áramkörkapcsoló és védő készülékek 

 27.33.14 Elektromos szigetelő műanyagból Építkezéshez 

 27.40.12 Volfrámhalogén izzólámpa (kivéve: az ultraibolya és Építkezéshez 
  infravörös lámpa) 

 27.40.13 M.n.s. izzólámpa, legfeljebb 200 W teljesítményű és  Építkezéshez 
 több mint 100 V feszültségre 

 27.40.14 Egyéb, m.n.s. izzólámpa Építkezéshez 



 27.40.15 Kisülési lámpa, ultraibolya lámpa, infravörös lámpa,  Építkezéshez 
 ívlámpa 

 27.40.25 Kandeláber és egyéb mennyezeti vagy fali  A helyszínen végezve 
 világítástechnikai szerelvények 

 27.40.30 Egyéb lámpa, világítástechnikai szerelvény Fényszóró, spotlámpa  
 helyszínen végezve 

 27.90.20 Folyadékkristályos vagy fénykibocsátó diódás  Építkezéshez 
 (LED) kijelző panelek; elektronikus hang vagy  
 vizuális jelzőberendezés 

 27.90.44 Készülékkábelek, hosszabbítók, és egyéb  Építkezéshez 
 kábelkészletek szigetelt huzallal és csatlakozóval 

 27.90.70 Vasúti, belvízi, repülőtéri, valamint a villamosoknál,  
 utaknál, parkolóknál, kikötőkben használt villamos  
 jelző, biztonsági vagy ellenőrző készülék 

 43.22.11 Vízvezeték és vízelvezetőszerelés 

 22.19.30 Cső és tömlő vulkanizált gumiból (kivéve:  Építkezéshez 
 keménygumiból) 

 22.21.21 Műbél keményített fehérjéből vagy cellulózból,  Termékek vízvezeték  
 műanyagból készült rideg csövek és tömlők szereléshez 

 22.21.29 Egyéb műanyag csövek, tömlők és szerelvények Termékek vízvezeték  
 szereléshez 

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

 22.29.26 Bútor, karosszéria és hasonlók szerelvényei,  Szennyfogó kosár  
 szobrocska, egyéb dísztárgy műanyagból vízszűréshez  
 csővezetékben  

 23.32.13 Kerámiacső, vezeték, csatorna és csőszerelvény Termékek vízvezeték  
 szereléshez 

 23.42.10 Egészségügyi kerámia 

 24.20.13 Egyéb kör keresztmetszetű acélcső Vízvezeték és  
 vízelvezető építés 

 24.20.14 Nem kör keresztmetszetű acélcső, üreges acélszelvény Vízvezeték és  
 vízelvezető építés 

 24.20.23 Egyéb hegesztett acélcső, kör keresztmetszetű, külső Vízvezeték és  
  átmérője több mint 406,4 mm vízelvezető építés 

 24.20.24 Spirálhegesztésű, szegecselt vagy hasonló módon  Vízvezeték és  
 összezárt kör keresztmetszetű egyéb acélcső, külső  vízelvezető építés 
 átmérője több mint 406,4 mm 

 24.20.33 Egyéb hegesztett acélcső, kör keresztmetszetű, külső Vízvezeték és  
  átmérője legfeljebb 406,4 mm vízelvezető építés 
  



 24.20.34 Hegesztett acélcső, nem kör keresztmetszetű, külső  Vízvezeték és  
 átmérője legfeljebb 406,4 mm vízelvezető építés 

 24.20.35 Spirálhegesztésű, szegecselt vagy másként összezárt  Vízvezeték és  
 egyéb acélcső, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm vízelvezető építés 

 24.20.40 Csőszerelvény acélból, az öntött nélkül Vízvezeték és  
 vízelvezető építés 

 24.42.26 Alumíniumcső, szerelvényeik Vízvezeték és  
 vízelvezető építési  
 munka 

 24.44.26 Rézcső, szerelvényeik Vízvezeték és  
 vízelvezető építési  
 munka 

 24.45.24 Nikkelcső és szerelvényeik Vízvezeték és  
 vízelvezető építési  
 munka 

 24.51.20 Öntöttvas cső, üreges profil Vízvezeték és  
 vízelvezető építési  
 munka 

 24.51.30 Öntöttvas csőszerelvény Vízvezeték és  
 vízelvezető építési  
 munka 

 24.52.20 Centrifugálisan öntött acélcső Vízvezeték és  
 vízelvezető építési  
 munka 

 24.52.30 Öntöttacél csőszerelvény Vízvezeték és  
 vízelvezető építési  
 munka 

 25.99.11 Mosogató, mosdó, fürdőkád és más egészségügyi  
 cikk és részei vasból, acélból, rézből vagy  
 alumíniumból 

 25.99.29 Egyéb m.n.s. fémfeldolgozási termék nem  Egyéb termékek  
 nemesfémből építőipari célra  
 (vízvezeték- 
 szereléshez, stb.) 

 26.51.63 Gáz, folyadék vagy villamos áram fogyasztását vagy  Vízóra épületekhez 
 termelését mérő készülék 

 28.14.12 Csap, szelep, hasonló fémszerelvény mosdóhoz,  Vízvezeték szereléshez 
 fürdőkádhoz, bidéhez, vízgyűjtő medencéhez,  
 központi fűtés radiátorszelepe 
  



 28.14.13 Folyamatirányító, kapuzó szelep, gömbházas szelep, Vízvezeték szereléshez 
  egyéb szelep 

 28.29.12 Folyadékszűrő és tisztító berendezés Vízvezeték szereléshez 

 43.22.12 Fűtés, szellőző és légkondicionálószerelés 

 22.21.21 Műbél keményített fehérjéből vagy cellulózból,  Termékek fűtés és  
 műanyagból készült rideg csövek és tömlők légkondicionáló  
 szereléshez 

 22.21.29 Egyéb műanyag csövek, tömlők és szerelvények Termékek fűtés és  
 légkondicionáló  
 szereléshez 

 23.32.13 Kerámiacső, vezeték, csatorna és csőszerelvény Fűtéshez 

 24.20.13 Egyéb kör keresztmetszetű acélcső Egyéb építési  
 munkákhoz 

 24.20.14 Nem kör keresztmetszetű acélcső, üreges acélszelvény Egyéb építési  
 munkákhoz 

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

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

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

 24.20.34 Hegesztett acélcső, nem kör keresztmetszetű, külső  Egyéb építési  
 átmérője legfeljebb 406,4 mm munkákhoz 

 24.20.35 Spirálhegesztésű, szegecselt vagy másként összezárt  Egyéb építési  
 egyéb acélcső, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm munkákhoz 

 24.20.40 Csőszerelvény acélból, az öntött nélkül Egyéb építési  
 munkákhoz 

 24.42.26 Alumíniumcső, szerelvényeik Egyéb építési  
 munkákhoz 

 24.44.26 Rézcső, szerelvényeik Egyéb építési  
 munkákhoz 

 24.45.24 Nikkelcső és szerelvényeik Egyéb építési  
 munkákhoz 

 24.51.20 Öntöttvas cső, üreges profil Egyéb építési  
 munkákhoz 
  



 24.51.30 Öntöttvas csőszerelvény Egyéb építési  
 munkákhoz 

 24.52.20 Centrifugálisan öntött acélcső Egyéb építési  
 munkákhoz 

 24.52.30 Öntöttacél csőszerelvény Egyéb építési  
 munkákhoz 

 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  Kazán javítás 
 gőz termeléséhez 

 27.51.26 Villamos tér és padlófűtő készülék Egyéb  

 27.52.14 Nem villamos átfolyós vagy tárolós vízmelegítő  
 készülék 

 28.14.12 Csap, szelep, hasonló fémszerelvény mosdóhoz,  Fűtéshez 
 fürdőkádhoz, bidéhez, vízgyűjtő medencéhez,  
 központi fűtés radiátorszelepe 

 28.14.13 Folyamatirányító, kapuzó szelep, gömbházas szelep, Fűtéshez 
  egyéb szelep 

 28.25.12 Légállapotszabályozó berendezés Épületekhez 

 43.22.20 Gázszállító rendszerek szerelése 

 24.20.13 Egyéb kör keresztmetszetű acélcső Technológiai  
 csővezetékekhez 

 24.20.14 Nem kör keresztmetszetű acélcső, üreges acélszelvény Technológiai  
 csővezetékekhez 

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

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

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

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

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

 24.20.40 Csőszerelvény acélból, az öntött nélkül Technológiai  
 csővezetékekhez 



 24.42.26 Alumíniumcső, szerelvényeik Technológiai  
 csővezetékekhez 

 24.44.26 Rézcső, szerelvényeik Technológiai  
 csővezetékekhez 

 24.45.24 Nikkelcső és szerelvényeik Technológiai  
 csővezetékekhez 

 24.51.20 Öntöttvas cső, üreges profil Technológiai  
 csővezetékekhez 

 24.51.30 Öntöttvas csőszerelvény Technológiai  
 csővezetékekhez 

 24.52.20 Centrifugálisan öntött acélcső Technológiai  
 csővezetékekhez 

 24.52.30 Öntöttacél csőszerelvény Technológiai  
 csővezetékekhez 

 26.51.63 Gáz, folyadék vagy villamos áram fogyasztását vagy  Gázóra épületekhez 
 termelését mérő készülék 

 43.29.11 Hő és hangszigetelés 

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

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

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

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

 23.65.12 Azbesztcement, cellulózszálerősítésű és hasonló  
 cementtermékek 

 23.99.19 M.n.s. nemfém ásványi termékek Ásványgyapot  
 építkezéshez 

 43.29.12 Kerítés és rács felszerelése 

 25.93.13 Fémszövet, fémrács, háló, sodronyfonat vas, acél  
 vagy rézhuzalból; terpesztett vas, acél vagy  
 réztermék 
  



 43.29.19 M.n.s. egyéb épületgépészeti szerelés 

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

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

 25.12.10 Ajtó, ablak és kerete, ajtóküszöb fémből Automata ajtók és  
 kapuk 

 25.72.12 Egyéb zár nem nemesfémből Épületekhez 

 25.99.29 Egyéb m.n.s. fémfeldolgozási termék nem  Más jelzések 
 nemesfémből 

 27.40.24 Megvilágított jelzések, névtáblák és hasonlók A helyszínen végezve 

 28.22.16 Felvonó, vedres felvonó, mozgólépcső, mozgójárda 

 43.31.10 Vakolás 

 23.62.10 Építési gipsztermékek 

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

 43.32.10 Épületasztalosszerkezet szerelése 

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

 16.23.19 M.n.s. ács és épületasztalosipari termékek fából Épületasztalos  
 termékek 

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

 22.23.19 M.n.s. építőanyagok műanyagból 

 25.12.10 Ajtó, ablak és kerete, ajtóküszöb fémből Más termékek 

 25.99.21 Páncél és lemezszekrény, fémtrezor és ajtaja,  Páncélozott vagy  
 páncélterem zárószerkezete, pénzszállító fémdoboz  megerősített ajtók 
 és hasonlók nem nemesfémből 

 43.33.10 Burkolás 

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

 23.31.10 Kerámiacsempék és lapok 



 23.61.11 Cement, beton, és műkőcserép, csempe, tégla és  Csempék és járólapok 
 hasonló termékek 

 23.70.12 Egyéb, megmunkált díszítési vagy építési kő és a  Fal és padlóburkoló 
 belőlük készült termékek; egyéb, mesterségesen  
 színezett természetes kőszemcse és por, agglomerált 
  palakőből készült termékek 

 43.33.21 Mozaikdíszítés, márvány gránit és palamunka 

 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 

 43.33.29 Egyéb m.n.s. padló és falburkolás; tapétázás 

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

 13.93.13 Tűzött szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló Egyéb textil  
 padlóburkoló 

 13.93.19 Egyéb szőnyeg és textil padlóburkoló (beleértve a  Egyéb textil  
 nemezeltet is) padlóburkoló 

 16.22.10 Összeállított parkettatábla 

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

 17.24.11 Tapéta és hasonló falburkoló, átlátszó ablakpapír 

 17.24.12 Textil falburkoló 

 22.19.72 Padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált gumiból  
 (kivéve: szivacsgumi) 

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

 22.23.11 Padló, fal, mennyezetburkolat műanyagból,  
 tekercsben vagy lapban 

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



 43.34.20 Üvegezés 

 23.12.12 Biztonsági üveg Építkezéshez 

 23.12.13 Üvegtükör, többrétegű szigetelő üveg Szigetelő üveg  
 építkezésekhez 

 43.91.11 Tetőszerkezetépítés 

 16.23.19 M.n.s. ács és épületasztalosipari termékek fából Ács 

 43.91.19 Egyéb tetőfedés 

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

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

 23.70.12 Egyéb, megmunkált díszítési vagy építési kő és a  Tetőfedő pala 
 belőlük készült termékek; egyéb, mesterségesen  
 színezett természetes kőszemcse és por, agglomerált 
  palakőből készült termékek 

 25.99.29 Egyéb m.n.s. fémfeldolgozási termék nem  Esőcsatornák 
 nemesfémből 

 43.99.10 Vízszigetelés 

 23.99.12 Aszfaltból és hasonló anyagokból készült termékek 

 43.99.30 Cölöpverés; alapozás 

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

 43.99.50 Építmény acélszerkezetének felállítása 

 25.11.21 Híd és hídrész vasból vagy acélból 

 25.11.22 Torony és rácsszerkezetű oszlop vasból vagy acélból Egyéb tornyok 

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



 43.99.60 Kőművesmunkák, falazás 

 23.20.11 Tégla, tömb, cserép és egyéb kerámiatermékek  Egyéb építési  
 szilikáttartalmú fosszilis anyagból vagy földből munkákhoz 

 23.20.12 Tűzálló tégla, tömb, cserép és tűzálló kerámiából  Egyéb építési  
 készült hasonló építőanyagok (kivéve: a  munkákhoz, kivéve   
 szilikáttartalmú fosszilis anyagból készült termékek) kemencék, kályhák,  
 szigetelés 

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

 23.61.11 Cement, beton, és műkőcserép, csempe, tégla és  Betonelemek, téglák és 
 hasonló termékek  hasonló termékek 

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

 43.99.70 Előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása 

 16.23.20 Előre gyártott faépületek Egyéb összeállítás 

 22.23.20 Előre gyártott épület műanyagból Más termékek 

 23.61.12 Előre gyártott cement, beton és műkő szerkezeti  Építkezéshez 
 elemek építmények építéséhez 

 23.61.20 Előre gyártott betonépületek Egyéb 

 25.11.10 Előre gyártott épület fémből Más termékek 

 43.99.90 M.n.s. speciális szaképítés 

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

 45.20.11 Személygépjármű és könnyűgépjármű általános javítása,  
 karbantartása (kivéve: az elektromos rendszereket, gumi és  
 karosszériajavítást) 

 25.93.17 Lánc és részei fémből (kivéve: az ízelt lánc) Hólánc és  
 vezérműlánclánc  
 személy és  
 könnyűgépjárművekhez 

 45.20.12 Személygépjármű és könnyűgépjármű elektromos rendszerének 
  javítása 

 26.40.12 Külső áramforrással működő, a gépjárművekben  Személy- és  
 használt rádióműsorvevő készülék könnyűgépjárművekhez 

 26.52.13 Műszerfalba építhető és hasonló, járműbe való óra Személy- és  
 könnyűgépjárművekhez 



 27.40.12 Volfrámhalogén izzólámpa (kivéve: az ultraibolya és Személy- és  
  infravörös lámpa) könnyűgépjárművekhez 

 27.40.14 Egyéb, m.n.s. izzólámpa Személy- és  
 könnyűgépjárművekhez 

 45.20.14 Személygépjármű és könnyűgépjármű karosszériajavítása és  
 hasonló szolgáltatások (újrafestés, fényezés, ajtó,  
 zárszerkezet, szélvédő, ablak és egyéb tartozék javítása,  

 26.51.64 Fordulatszámláló, termelésszámláló készülék;  Személy- és  
 taxióra; sebességmérő és tachométer könnyűgépjárművekhez 

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

 25.93.17 Lánc és részei fémből (kivéve: az ízelt lánc) Hólánc és  
 vezérműlánc egyéb  
 gépjárművekhez 

 45.20.22 Egyéb gépjármű elektromos rendszerének javítása 

 26.40.12 Külső áramforrással működő, a gépjárművekben  Egyéb  
 használt rádióműsorvevő készülék gépjárművekhez 

 26.52.13 Műszerfalba építhető és hasonló, járműbe való óra Egyéb  
 gépjárművekhez 

 27.40.12 Volfrámhalogén izzólámpa (kivéve: az ultraibolya és Egyéb  
  infravörös lámpa) gépjárművekhez 

 27.40.14 Egyéb, m.n.s. izzólámpa Egyéb  
 gépjárművekhez 

 45.20.23 Egyéb gépjármű karosszériajavítása és hasonló szolgáltatások  
 (újrafestés, fényezés, ajtó, zárszerkezet, szélvédő, ablak és  
 egyéb tartozék javítása, cseréje) 

 26.51.64 Fordulatszámláló, termelésszámláló készülék;  Egyéb  
 taxióra; sebességmérő és tachométer gépjárművekhez 

 45.40.50 Motorkerékpár javítása, karbantartása 

 26.52.13 Műszerfalba építhető és hasonló, járműbe való óra Motorkerékpárhoz 

 27.40.12 Volfrámhalogén izzólámpa (kivéve: az ultraibolya és Motorkerékpárhoz 
  infravörös lámpa) 

 27.40.14 Egyéb, m.n.s. izzólámpa Motorkerékpárhoz 
  



 62.09.10 Számítógép, periféria telepítése 

 26.20.13 Digitális, automatikus adatfeldolgozó berendezés,  Asztali számítógép 
 azonos házban legalább egy központi  
 feldolgozóegységet és egy bemeneti és egy kimeneti  
 egységet (kombinálva vagy nem kombinálva)  
 tartalmazó 

 80.20.10 Biztonságirendszerszolgáltatás 

 26.30.13 Televíziókamera Biztonsági  
 rendszerhez 

 26.30.50 Betörés és tűzjelzők és hasonló berendezések Felügyelettel 

 95.29.19 Máshová nem sorolt személyi, háztartási cikk javítása 

 27.40.21 Szárazelemmel, akkumulátorral, dinamóval  
 működtetett hordozható villamos lámpa 

 27.40.22 Villamos asztali, íróasztali, ágy melletti és padlón  
 álló lámpa 

 Nem értelmezhető az üzembe helyezés 

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

 23.99.19 M.n.s. nemfém ásványi termékek Más termékek 

 25.93.17 Lánc és részei fémből (kivéve: az ízelt lánc) Egyéb láncok 


