Helyesbítés*
SZJ’03 és SZJ’03 második, javított kiadás közötti eltérések
(az eltérés vastag betűvel van jelezve)

A Módszertani Útmutató V. pontja 7. Közigazgatás fejezet első bekezdés utáni felsorolás
kiegészül az alábbiakkal:
– díjazása: ingyenes, illetékköteles vagy a költségvetést illeték módjára megillető
ellenérték,
– ide tartozik továbbá a jogszabály által kötelező teljesítésre előírt hatósági,
közigazgatási szolgáltatások jogszabályban meghatározott díj ellenében történő
végzése, amely díjtételek az alapműködés költségvetési fedezetéül szolgálnak.
Azokat a szolgáltatásokat, amelyek piaci és nem piaci jelleggel is végezhetők (pl.
egészségügy, oktatás, kultúra stb.), az osztályozás külön, más csoportokban rendszerezi.
A közleményben és a kiadványban megjelent struktúrában az egyes kódszámok
és/vagy megnevezések:

11.10.9

01.41.11

01.41.11.0 Növénytermelési szolgáltatás

11.10.90

11.10.90.0 Kőolaj-, földgázkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatás
(kivéve: 11.20-ba tartozók)

15.13.9

Hús-, baromfihús-készítmény gyártásával
kapcsolatos szolgáltatás

17.53.9

17.53.90

17.53.90.0 Nem szőtt textíliák (kivéve: ruházat) gyártásával
kapcsolatos szolgáltatás

20.20.9

20.20.90

20.20.90.0 Falemezgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás

22.12.1

22.12.12

22.12.12.0 Hetente legalább négyszer megjelenő újság, lap
kiadása elektronikusan

22.13.1

22.13.12

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

* A helyesbítés tartalmazza a korábban megjelent helyesbítéseket is, de nem tartalmazza az
olyan kisebb javításokat, mint egybe-külön írás, kötőjel, szövegpontosítás, ill. kereskedelem a
kereskedelme helyett, amelyek nem befolyásolják a tartalmat.
Tartalmazza a gyakorlati alkalmazás során felvetett kérdések miatti fontosabb pontosításokat
is.

22.22.32.7 Kép, minta nyomása

26.70.9

26.70.90

28.71.9

37.10.9

Építőkő, díszítőkő megmunkálása

26.70

Építőkő, díszítőkő megmunkálása

26.70.90.0 Építőkő, díszítőkő megmunkálásával kapcsolatos
szolgáltatás (kivéve: emlékmű, sírkő megmunkálás)
Vas, acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (űrtartalma nem haladja meg a 300 litert)

28.71.91

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

28.71.92

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

29.42.91

29.42.91.0 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése

29.42.92

29.42.92.0 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép javítása,
karbantartása

31.62.99

31.62.99.0 Máshova nem sorolt, egyéb villamos termék gyártásával
kapcsolatos egyéb szolgáltatás
34.3

Közúti gépjármű, gépjárműmotor
alkatrészeinek gyártása

34.30

Közúti gépjármű, gépjárműmotor
alkatrészeinek gyártása

37.10.90

37.10.90.0 Fém hulladékból való visszanyerésével kapcsolatos
szolgáltatás

45.11.23

45.11.23.0 Talaj-rekultiváció építési munkái

52.44.16

52.44.16.0 Máshová nem sorolt nem elektromos háztartási cikk
kiskereskedelme

52.45.2

Szórakoztatóelektronikai termék, hangszer, hang-,
képfelvétel- és -hordozó eszköz kiskereskedelme
52.45.22

52.48.2

26.7

52.45.22.0 Hang-, képfelvétel- és -hordozó eszköz kiskereskedelme
Óra-, ékszer-, sportáru-, játék-kiskereskedelem
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63.12.12

Folyékony, gáznemű áru tárolása*
63.12.12.1. Folyékony áru tárolása
63.12.12.2 Gáznemű áru tárolása
64.20.16.3 Aszinkron adathálózati szolgáltatás

64.20.21

Televízió műsorjel -átvitel
64.20.21.3 Televízió-műsor-elosztás rádiótávközlő rendszeren
64.20.21.4 Televízió műsorszétosztás

64.20.22

Rádió műsorjel-átvitel
64.20.22.4 Rádióműsor-multiplexátvitel

65.23.1

65.23.10

65.23.10.0 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

66.03.22

66.03.22.0 Egyéb járműbiztosítás

66.03.31

66.03.31.0 Tengeri-, légi-, vasúti jármű-biztosítás

66.03.71

66.03.71.0 Segítségnyújtás-biztosítás

67.20.1 67.20.10

67.20.10.0 Biztosítást, nyugdíjbiztosotást kiegészítő szolgáltatás

67.20.2

67.20.20

67.20.20.0 Biztosításügynöki szolgáltatás

72.21.12

72.21.12.0 Alkalmazói szoftverek kiadása

72.30.30

72.30.30.0 Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése

72.30.3

72.40.2

72.4

Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

72.40

Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

72.40.12

72.40.12.0 Webkereső portál üzemeltetése

72.40.20

72.40.20.0 Internetes hirdetési felület egyéb, máshova nem sorolt
értékesítése
72.5

Irodagép-, számítógép-javítás

72.50

Irodagép-, számítógép-javítás

* 9001/2003.(SK.3.) KSH közlemény szerinti módosítás
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74.40.2

73.1

Műszaki kutatás, fejlesztés

73.10

Műszaki kutatás, fejlesztés

74.11.15

74.11.15.0 Jogi dokumentálás

74.30.14

74.30.14.0 Jármű műszaki vizsgáztatása

74.40.20

74.40.20.0 Egyéb reklámfelület, -idő eladása

74.85.11

74.85.11.0 Telefonszolgálat

74.87.16

Egyéb nem műszaki tanácsadás, szakértés

85.14.13

85.14.13.0 Fizioterápia és egyéb terápiás szolgáltatás
85.31.15.2 Fiatalkorúak javító-intézeti ellátása

85.32.15
90.01.1

85.32.15.0 Foglalkozási rehabilitáció
Szennyvíz gyűjtése, kezelése

90.03.13

90.03.13.0 Területtisztítás
91.33

92.11.32
92.33.1 92.33.10

93.05.1

Máshova nem sorolt egyéb közösségi,
társadalmi tevékenység

92. 11.32.0 Film-, videogyártás, CD, DVD készítés kiegészítő
szolgáltatásai
92.33.10.0 Vásári, vidámparki szórakoztatás

92.62.11

92.62.11.0 Sportesemény promóciója

93.02.23

93.02.23.0 Kozmetika, kéz- és lábápolás
Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás
95

ALKALMAZOTTAT FOGLALKOZTATÓ
HÁZTARTÁS
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A kiadványban megjelent tartalmi részben*

01.41.1

A

MEZŐGAZDASÁG,
VADGAZDÁLKODÁS,
ERDŐGAZDÁLKODÁS

01

MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS

01.4

Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás

01.41

Növénytermelési szolgáltatás

Növénytermelési, parkosítási szolgáltatás
01.41.11

01.41.11.0 Növénytermelési szolgáltatás
Növénytermelési, kertészeti bérmunka
Ide tartozik: a szántóföldi növénytermesztés vagy kertészeti
(zöldség-, virág-, dísznövény-, szőlő-, gyümölcs-)
termesztés egészének vagy speciálisan növénytermesztési, kertészeti részfolyamatainak önálló, elkülönült végzése (általában megbízásos alapon), pl. talaj-előkészítés,
vetés, trágyázás, növényvédelem, öntözés, szőlő-, gyümölcsfaápolás, betakarítás stb. A betakarításhoz kapcsolódó tevékenység: a mezőgazdaságban megtermelt
termékeknek megbízás alapján végzett, értékesítésre,
tárolásra, továbbfelhasználásra való előkészítése mint pl.
tisztítás, darabolás, levéltelenítés, osztályozás, héjazáshámozás, a rizs fényesítése, polírozása, burkolása, hántolása, a főzelékfélék ipari értékesítéshez szükséges
elsődleges, közvetlen piaci csomagolása és rövid időre
való tartósítása, szárítás, hűtés, (len)áztatás vagy nagybani
csomagolás, beleértve az oxigénmentes gázcsomagolást
is. Mezőgazdasági gépek, berendezések mezőgazdasági
munka végzésére való kölcsönzése kezelőszemélyzettel
együtt, a növénytermelési, kertészeti, mezőgazdasági
kártevők irtása, az öntözőrendszerek működtetése.
Nem ide tartozik: a növényi rostok kikészítése (17.1), az
elkülönülten végzett, nem speciális mezőgazdasági
szolgáltatások (SZJ megfelelő csoportjai, pl. tárolás
/63.12/), a hűtött áru tárolása (63.12.11), a mezőgazdasági
gépek,
berendezések
kölcsönzése
kezelő
nélkül
(71.31.10), a csomagolás (74.82.10), az agronómus és az
agrárközgazdász
által
nyújtott
termelésszervezési
tanácsadás (74.14.15).

* Az A nemzetgazdsági ágba tartozó szolgáltatásokat az egyértelműség kedvéért teljes szövegében
közöljük. A többi helyen csak az érintett bekezdést vagy szövegkörnyezetet közöljük, ha más változás
nincs.
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Növény-egészségügyi szolgálat
Ide tartozik: a növényi betegségek, kórtünetek, illetve a
növényeket károsító szervezetek (rovarok, atkák, rágcsálók, más paraziták stb.) azonosítása. A kártevők és
betegségek megjelenési valószínűségének és várható
kártételi veszélyének előrejelzése.
Talajerő-gazdálkodási szolgáltatás
Ide tartozik: az üzemi talajhasználat egységes rendszerének kialakításán belül a talajjavítás, talajvédelem, rekultiváció és üzemi vízrendezés körében végzett minden
olyan munka, amely a talaj termőképességének, táperejének megőrzése, visszaállítása érdekében történik, a talaj
javítását, védelmét szolgálja (kivéve az Építményjegyzék
alapján besorolható beruházási munkákat). A felsorolt
műveletek a talaj termőrétegére vonatkoznak.
Nem ide tartozik: a meliorációs célú építmények építése
(45), a termőföld laboratóriumi vizsgálata, elemzése
(74.30.11).
Egyéb növénytermelési szolgáltatás
Máshova nem sorolt mezőgazdasági szolgáltatások
végzése, a kitermelt termőföld elhelyezése, a mezőőri
tevékenység ellátása.
Nem ide tartozik: a földterület (valamennyi művelési ágra
vonatkozóan) forgalmazása (70.12.14), a földterület (valamennyi művelési ágra vonatkozóan) bérbeadása
(70.20.12), az elkülönült marketingtevékenység (74.14.13),
az agronómus és az agrárközgazdász által nyújtott
termelésszervezési tanácsadás (74.14.15), a mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai
tervezés, szakértés (74.87.16.1), a termésbecslés
(74.87.16.1), a mezőgazdasági termékek, a termőföld
laboratóriumi vizsgálata, elemzése (74.30.11), a mezőgazdasági fajtaminősítés (74.87.16.1), az épületekben, zárt
területeken
végzett
fertőtlenítés,
és
a
nem
mezőgazdasági
kártevők
irtása
(74.70.11),
a
mezőgazdasági kiállítás, vásár szervezése (74.87.15).
01.41.12

01.41.12.0 Parkosítás, zöldterületi szolgáltatás
Parkosítás, zöldterület létesítése, gondozása
Ide tartozik: a parkok, zöldterületek, fasorok létesítése céljából község, város belterületén (közterületen, temetőkben), magán- és köztulajdonú gazdálkodó szervezetek,
intézmények területén, közlekedési főútvonalak, vízi
közlekedés, álló- és folyóvizek környezetében, épületek
belső tereiben virágok, dísznövények, fák, cserjék telepítése, azok gondozása, növényápolás, -öntözés, növényvédelem, füvesítés, pázsitnyírás, -pótlás, -felújítás, fakivágás, gallyazás stb. Ide tartozik: a parkok, egyéb zöldterü-
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letek (a bennük lévő játszóterek) meglévő létesítményeinek, berendezési tárgyainak (padok, játszóeszközök,
sporteszközök, kutak, sétányok stb.) gondozása, fák
metszése és bokrok nyesése, növényápolás.
Nem ide tartozik: a parkokban lévő ipari termékek, építmények elkülönült karbantartása (ipar és építőipar megfelelő
osztálya), a mezőgazdasági, illetve erdőgazdasági területen húzódó magasfeszültségű villamos-, gáz- és egyéb
csővezeték alatti, fölötti gallyazás (02.02.10.9), a kertek,
parkok, sportpályák és hasonló célú zöldterületek tervezése (74.20.52).
Védett természeti terület mezőgazdasági gondozása
Ide tartozik: a jellegzetes, természeti adottságaiban
lényegesen meg nem változtatott, védett természeti
területté nyilvánított tájon lévő növény- és állatfajok, a
földfelszíni formák és ezek együttesének megóvása és
gondozása, tájkertészeti karbantartása, értéknövelő
rekultivációja az adott területen felmerülő mezőgazdasági
és erdőgazdálkodási jellegű munkák elvégzésével.
Nem ide tartozik: az állat- és növénykert, védett természeti
érték irányítása, felügyelete, bemutatása (92.53.1).
01.42
01.42.1 01.42.10

Állattenyésztési szolgáltatás

01.42.10.0 Állattenyésztési szolgáltatás
Állattenyésztési bérmunka
Az
állattenyésztési
bérmunka
esetében
a
mezőgazdasági termelő a tulajdonában levő állatokkal
kapcsolatos állattenyésztési tevékenységet vagy annak
egy részét, előre meghatározott pénzbeni vagy
természetbeni díjazás ellenében mással végezteti.
Ide tartozik: az állattenyésztés egésze vagy speciális részfolyamatainak elkülönült végzése, pl. gazdasági haszonállatok gondozása, fejése, férőhelyük, istállók tisztítása,
szexálás, pataápolás, tojástisztítás és -osztályozás, tolltépés, birkanyírás, prémes állatok lenyúzása (nem vágóhídi).
Nem ide tartozik: az állat-egészségügyi ellátás (85.20.1),
haszonállat törzskönyvezése (74.87.16.1), az agronómusi
és agrárközgazdasági kérdésekben nyújtott üzletviteli,
termelésszervezési tanácsadás (74.14.15), a gazdasági
haszonállat kölcsönzése (71.34.10.2), az állatkozmetika
(93.05.11), a hobbiállatok ellátása, gondozása, idomítása,
a biztonságikutya-kiképzés (rendőrkutya is) (93.05.11), a
vadgazdálkodási bérmunka (01.50.10), a halászati,
haltenyésztési bérmunka (05.0), a versenyistállók és
kennelek szolgáltatásai (92.62.13).
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Megtermékenyítő szolgálat
Ide tartozik: az állatok mesterséges és természetes megtermékenyítésével kapcsolatos önálló, elkülönült szolgáltatás.
Egyéb állattenyésztési szolgáltatás
Ide tartozik: pl. az éti csiga gyűjtése.

01.50.1

01.50.10

01.5

Vadgazdálkodás

01.50

Vadgazdálkodás

01.50.10.0 Vadgazdálkodási szolgáltatás
Ide tartozik: a vadgazdálkodási tevékenység egészének
vagy speciális vadgazdálkodási részfolyamatainak elkülönült végzése, valamint a megbízási díj ellenében végzett
vadgazdálkodási célú állományszabályozás.
Nem ide tartozik: a sport- és hobbivadászat (92.62.13), az
agronómusi és az agrárközgazdasági kérdésekben
nyújtott
üzletviteli,
termelésszervezési
tanácsadás
(74.14.15), az agrárgazdasági szakmai tervezés,
szakértés (74.87.16.1), a vágóhídi irha, bőr és egyéb
haszontermék termelése (BTO).

02.02.1

02.02.10

02

ERDŐGAZDÁLKODÁS

02.0

Erdőgazdálkodás

02.02

Erdőgazdálkodási szolgáltatás

02.02.10.0 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
Erdőgazdálkodási bérmunka
Ide tartozik: az erdőgazdálkodási folyamat egészének vagy
speciális erdőgazdálkodási részfolyamatainak elkülönült
végzése, pl. erdészeti szaporítóanyag gyűjtése, erdőtelepítés, -tisztítás, -felújítás, fakitermelés és a fakitermeléshez
kapcsolódó, ipari terméket nem eredményező szolgáltatás
(megbízás alapján), mint pl. darabolás, erdei termék
előállítása (pl. bányafa, karó, hasított oszlop stb.), kitermelt
fa erdőn belüli, nem elkülönült mozgatása.
Nem ide tartozik: a kertek, városi parkok és zöldterületek
létesítése, gondozása külön megbízás alapján (01.41.12).
Különleges rendeltetésű erdő, terület gondozása
Ide tartozik: a települések környékén, illetve közelében
egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdők,
pihenés céljára fenntartott parkerdők vagy más helyen nagy
területet
magukba
foglaló,
különleges
természeti
adottságokkal rendelkező gyógy-, üdülő-, séta- stb.
(közjóléti) erdők gondozása és rendeltetésének megfelelő
használatot elősegítő rendben tartása.

8

A hatáskörrel rendelkező szervek által elsődlegesen
védelmi rendeltetésűvé nyilvánított (a természet-, tájképi és
talajvédelmet, partvédelmet, valamint egyéb védelmi célt –
út, vasút, töltés, bánya, épület stb. – szolgáló) erdők
művelése, ápolása.
Tudományos kutatások szempontjából jelentős, más
éghajlatú tájakról honosított, illetve kipusztulófélben lévő
különböző növényekkel (fák, díszcserjék, virágok stb.)
beültetett zárt területek, növénytelepítések, történelmi vagy
botanikus kertek, arborétumok védelme, gondozása.
Nem ide tartozik: a kertek, városi parkok és zöldterületek
létesítése, gondozása külön megbízás alapján (01.41.12).
Egyéb erdőgazdálkodási szolgáltatás
Az erdővel kapcsolatos különböző gazdálkodási és
társadalmi igények (pl. emlékhelyek rendben tartása) kielégítése.
Ide tartozik: a települések külterületén, mezőgazdasági,
illetve erdőgazdasági területen húzódó magasfeszültségű
villamos-, gáz- és egyéb csővezeték alatt (körül), valamint
utak és vasutak mentén a mezőgazdasági és erdészeti
tevékenység biztonságát szolgáló fakivágás, gallyazás,
bozótirtás, erdei tűzmegelőzés elkülönült végzése stb.
Nem
ide
tartozik:
az
erdészeti
szaporítóanyag
fajtaminősítése (74.87.16.1), az agronómusi, agrárközgazdasági
kérdésekben
nyújtott
termelésszervezési,
üzletviteli tanácsadás (a farmoknak, gazdaságoknak stb.)
(74.14.15),
mezőgazdasági,
vadgazdálkodási,
erdőgazdálkodási
szakmai
tervezés,
szakértés
(74.87.16.1).
C

BÁNYÁSZAT

Nem ide tartozik kiegészül:
a talaj próbafúrása, talajmintavétel, építési, geofizikai,
geológiai és hasonló célokra (45.12.10.0).
D

FELDOLGOZÓIPAR

2. Javítás és karbantartás
Nem ide tartozik pontosítása:
….közszükségleti cikkek javítása (52.7), a vasúti,
kötöttpályás gördülőállomány kisebb, az üzemeléssel
közvetlenül összefüggő kisebb karbantartása és javítása
(63.21.10.2), valamint az irodagép és számítógép javítása
(72.50).
5. pont
Nem ide tartozik pontosítása:
… a BTO megfelelő termékcsoportjába kell besorolni.
Hangsúlyozni szükséges, hogy valamennyi, jellegében,
részarányában talán jelentéktelennek tűnő művelet (pl.:
ingnél gombfelvarrás, vasalás) elvégzése szükséges
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ahhoz, hogy a tevékenység
minősüljön.
15.31.9

31.50.9

41.00.2

késztermék-előállításnak

15.31.90

15.31.90.0 Burgonyafeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás
kiegészítése:
… és egyéb kezelése, az abból való készítményekkel,
burgonyaliszt és -dara gyártásával kapcsolatos
szolgáltatás.

29.11.92

29.11.92.0 Motor, turbina javítása, karbantartása (kivéve: a légi-,
közútijármű-motor
kiegészítése:
Ide tartozik: pl. belső égésű vasútijármű-motor,
hajómotor javítása.

31.50.90

31.50.90.0 Világítóeszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
kiegészítése:
Ide tartozik, pl.: a lámpa és a világítási szerelvények
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás.

36.11.92

36.11.92.0 Ülőbútor javítása, karbantartása
kiegészítése:
Ide tartozik továbbá az ülőbútor restaurálása.

41.00.20

41.00.20.0 Vízelosztás
Nem ide tartozik kiegészül: a mezőgazdasági
öntözőrendszer mezőgazdasági célú üzemeltetése
(01.41.11), a fogyasztásmérő felszerelése (45.33.20), a
háztartási fogyasztásmérő leolvasása (74.87.17.9).
F

ÉPÍTŐIPAR

45

ÉPÍTŐIPAR

Befejező építés pontosítása:
… akusztikai munkák, nem elkülönült első takarítás stb. ..
Nem tartozik ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik első
és utolsó bekezdése kiegészül:
– füvesítés a nem építőipari jellegű kertépítés,
fenntartás és faápolási tevékenység, lásd 01.41.12,
– külső és belső ablaktisztítás, kémény-, bojlertisztítás az
új épületek elkülönült első takarítása, lásd 74.70.1
45.21.32

45.21.32.0 Vízszállító és egyéb távolsági csővezeték építése
pontosítása:
Ide tartozik: a távolsági, föld feletti és alatti víz-, szennyvíz,
esővíz- és egyéb szállító csővezetékek építése.

45.21.36

45.21.36.0 Távközlési távvezeték építése föld felett
pontosítása:
Ide tartozik: a távolsági, föld feletti telekommunikációs
vezetékek általános építése.
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45.41.1

45.22.12

45.22.12.0 Tetőfedés
pontosítása:
Ide tartozik: a tetőfedés minden fajtája.

45.41.10

45.41.10.0 Vakolás

45.42.11

45.42.11.0 Ajtó, ablak beszerelése
pontosítása:
Ide tartozik: a bármilyen anyagból készült nem saját
gyártmányú ajtók, …
Nem ide tartozik: a saját gyártású épületasztalosipari
termékek beszerelése (20.30.91.0; 25.23.91.0; 28.12.91.0)

45.45.13

45.45.13.0 Máshova nem sorolt egyéb befejező építés
pontosítása:
Ide tartozik:… a magán-úszómedencék szerelése,
épületek nem elkülönült első takarítása.
Nem ide tartozik: a hangszigetelés (45.32.12); az új
építmény elkülönült első takarítása (74.70.13.0).

50.20.14

50.20.14.0 Személygépkocsi-karosszéria javítása
pontosítása:
Ide tartozik: a karosszériajavítás, -újrafényezés, alvázés üregvédelem, zárszerkezet, szélvédő, ablak,
gépkocsiülés és egyéb tartozék javítása, cseréje.

50.20.32

50.20.32.0 Út menti gyorssegély
pontosítása/kiegészítése:
Ide tartozik: az út menti gyorssegély és a közúti jármű
(meghibásodás miatti) vontatása.
Nem ide tartozik: a gépjárműszállítás speciális
járművel (60.24.17).

51.43.12

51.43.12.0 Világítástechnikai termék nagykereskedelme
pontosítása:
Ide tartozik: reklámfelirat … nem villamos
világítóberendezés, lámpa, karácsonyfaégő…

51.43.21

51.43.21.0 Híradás-technikai készülék nagykereskedelme
pontosítása/kiegészítése:
Ide tartozik:… erősítő, háztartási célú telefon, telefax
nagykereskedelme.
Nem ide tartozik: nem háztartási célú telefon, telefax
nagykereskedelme (51.87.15.0).
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51.84.1

51.43.22

51.43.22.0 Hang- és képfelvételek nagykereskedelme
kiegészítése:
Ide tartozik: a hang és képfelvételek, valamint a felvétel
nélküli hang-, kép-, számítógépes adathordozó
nagykereskedelme is (a fényképészeti és mozifilm
kivételével).

51.46.11

51.46.11.0 Gyógyszer-nagykereskedelem
pontosítása:
Ide tartozik:…kötszer, elsősegélydoboz, egészségügyi
betét, tampon nagykereskedelme.

51.47.12

51.47.12.0 Nem elektromos háztartási készülék nagykereskedelme
pontosítása:
Ide tartozik:…fűtőkészülék és alkatrészeik, háztartási nem
villamos vízmelegítő nagykereskedelme.

51.47.22

51.47.22.0 Írószer-, papíráru-nagykereskedelem
pontosítása:
Nem ide tartozik: a háztartási papíráru (WC-papír,
papírzsebkendő,
-szalvéta,
-tányér,
-pohár)
nagykereskedelme (51.47.15).

51.47.34

51.47.34.0 Óra-, ékszer-nagykereskedelem
pontosítása:
Ide tartozik:…egyéb óra, óraüveg, óraszerkezetek, tokok,
alkatrészek, fém óraszíj, ékszer és részei, arany- és
ezüstműves áru és részei, gyöngy…

51.47.36

51.47.36.0 Bőráru-nagykereskedelem
pontosítása:
Ide tartozik: a bőrből és bőrhelyettesítő anyagból
készült bőrönd, kézitáska, más utazási bőráru, bőr
óraszíj, ipari …

51.53.24

51.53.24.0 Máshova nem sorolt egyéb építőanyag-nagykereskedelem
pontosítása:
Ide tartozik:…üvegtégla, fa padlóburkoló, parketta
nagykereskedelme.

51.84.10

51.84.10.0 Számítógép, szoftver nagykereskedelme
pontosítása:
Ide tartozik: a számítógép, valamint a perifériás
egységek, -tartozékok és a szoftverek
nagykereskedelme.

51.85.11 51.85.11.0 Egyéb irodagép nagykereskedelme
kiegészítése:
Ide tartozik: az irodagépek (pl. irógép, fénymásoló
berendezés, kalkulátorgép) nagykereskedelme.
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51.87.15 51.87.15.0 Professzionális villamosipari gép, berendezés, anyag
nagykereskedelme
pontosítása:
Ide tartozik: pl. az ipari felhasználású villamossági
szerelvény (vezeték, kapcsoló professzionális telefon,
telefax stb.) nagykereskedelme.

52.61.2

51.87.16

51.87.16.0 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme
kiegészítése:
Ide tartozik: az egyéb általános vagy speciális
felhasználási célú gép, berendezés nagykereskedelme.

52.46.11

52.46.11.0 Vasáru-kiskereskedelem
pontosítása:
Ide tartozik:: a szerszám (mezőgazdasági, kertészeti,
erdészeti, kézi eszközök vasból, fából stb.), épületvasáru,
zár, lakat…

52.46.13

52.46.13.0 Építési üveg kiskereskedelme
pontosítása:
Ide tartozik: … biztonsági, többrétegű szigetelő üveg,
üvegtégla, üvegtükör) építőipari ólomüveg (vitrázs)
kiskereskedelme.

52.46.16

52.46.16.0 Egyéb építőanyag-kiskereskedelem
pontosítása:
Ide tartozik:…szauna, üvegrostteríték, egyéb szigetelő
üvegtermék, építőipari üvegelem (kivéve: ólomüveg),
hő- és hangszigetelő …

52.48.12

52.48.12.0 Irodagép-, -felszerelés-kiskereskedelem
pontosítása:
Ide tartozik: a másológép, ügyvitel-technikai gép, irodai
ofszet sokszorosító gép, írógép, számológép, pénztárgép,
bérmentesítő gép, irodai fémeszköz, irodai rajzeszköz,
számolóeszköz, mikrofilm-, egyéb mikrofelvétel-olvasó
(-vetítő) készülék kiskereskedelme.

52.48.13

52.48.13.0 Számítógép-, szoftver-kiskereskedelem
pontosítása:
Ide tartozik: a számítógép, -részegység, -elem, -tartozék,
tároló-, adatrögzítő és átalakítóegység, valamint a …

52.61.20

52.61.20.0 Internetes kiskereskedelem
pontosítása/kiegészítése:
Nem ide tartozik: internetes aukciós kiskereskedelem
(52.63.10.9).
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55.23.14

55.23.14.0 Szállítóeszközön nyújtott szálláshely-szolgáltatás
pontosítása:
Ide tartozik: a vasúti és a más szállítóeszközökön nyújtott
szálláshely-szolgáltatás, hálókocsiszolgáltatás és
hasonlók.

55.23.15

55.23.15.0 Máshova nem sorolt, egyéb szálláshely-szolgáltatás
pontosítása:
Ide tartozik: a rövid időtartamú, átmeneti, ideiglenes tartózkodást biztosító egyéb szálláshely-szolgáltatás,
beleértve az iskolai kollégiumban, munkásszállón az erre
jogosultak részére nyújtott szálláshely-szolgáltatást is.

60.10.11

60.10.11.0 Helyközi vasúti személyszállítás
pontosítása:
Ide tartozik: a helyközi vasúti személyszállítás, függetlenül
a szállítás távolságától és a vasúti vagonosztálytól, beleértve az utasok poggyászának, élő, nem gazdasági
haszonállatainak szállítását is.

60.10.12

60.10.12.0 Helyközi vasúti személy- és járműszállítás
pontosítása:
Ide tartozik:… beleértve az utasok poggyászának és élő,
nem gazdasági haszonállatainak szállítását is.

60.24.17

60.24.17.0 Egyéb áru közúti szállítása speciális járművel
pontosítása:
Ide tartozik: az egyéb áruk speciális járművel történő közúti
szállítása, pl. beton, aszfalt, állat, jármű, szennyezett talaj,
a mások által összegyűjtött hulladék stb. szállítása (a
hulladékkezelés többnyire nem tartozik a szállító
felelősségi körébe, a feladó külön fizet a hulladék
kezeléséért).

60.30.12

60.30.12.0 Gáz csővezetékes szállítása
pontosítása:
Nem ide tartozik: ….
felhasználóknak (40.22.1).

a

földgázelosztás

végső

63.23.13.9 Máshova nem sorolt, egyéb, légi szállítást segítő
szolgáltatás
pontosítása:
Ide tartozik: pl. a repülögép-vontatás, -tolatás, típus-nyílvántartás, a kereskedelmi légitársaság hivatásos pilótáit
képző repülősiskola.
63.40.12

63.40.12.0 Egyéb szállítmányozás
pontosítása:
Nem ide tartozik:… a vámügynöki
számlaellenőrzés (74.87.17.9).

szolgáltatás,
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64.11.14

64.20.13

65.12.1

64.11.14.0 Postahivatali szolgáltatás
pontosítása/kiegészítése:
Ide tartozik:… levelekhez, csomagokhoz szükséges és
hasonló nyomtatványok forgalmazása.
Mobiltelefon-szolgáltatás
pontosítása:
Ide tartozik: értesítés a mobiltelefonra érkezett
hívásokról, valamint a személyhívó-szolgáltatás.

65.12.10

65.12.10.0 Egyéb monetáris közvetítés
pontosítása:
Ide tartoznak: a jegybankon kívüli hitelintézeti szektor, a
bankok pénzügyi közvetítő szolgáltatásai (betétügylet,
visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadása, pénzkölcsönügylet, pénzforgalmi szolgáltatás, készpénzátutalás, bankgarancia-vállalás, készpénz-helyettesítő
fizetőeszköz kibocsátása /pl. bankkártya, csekk/, a bankok
egymás közötti kölcsönügyletei), a postai zsíró, a
takarékpénztárak.

66.03.12

66.03.12.0 Egészségbiztosítás
pontosítása:
Ide tartoznak: azok a betegségbiztosítási kártérítések,
amelyek fedezik a …

66.03.71

66.03.71.0 Segítségnyújtás-biztosítás
pontosítása:
Ide tartozik: azon magánszemélyek, vállalkozások
biztosítási kártérítése, akik(amelyek) bajba jutottak otthon
vagy utazásuk alatt a lakásuktól, tartózkodási helyüktől
elmenőben és visszatérőben a biztosítási feltételeknek
megfelelően.

67.12.1

67.12.10

67.12.10.0 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés
pontosítása:
Ide tartozik: a tőkepiacokon más javára végzett
értékpapírügynöki, -bizományosi és ügynöki kereskedelmi
(díleri) szolgáltatás és ehhez közvetlenül kapcsolódóan az
értékpapír-letétkezelés, értékpapír forgalombahozatalának
szervezése, a jegyzési garanciavállalás, jegyzés,
értékpapírszámla, értékpapír-ügyfélszámla vezetése,
portfóliókezelés, devizával, valutával, váltóval, illetve
csekkel folytatott ügynöki értékesítés, valamint az
alapkezelés, vagyonkezelési, nyugdíjalap-kezelési szolgáltatás.

67.20.1

67.20.10

67.20.10.0 Biztosítást, nyugdíjbiztosítást kiegészítő szolgáltatás
pontosítása:
Ide tartoznak: a pénzügyi közvetítésen kívüli, biztosítást
és nyugdíjalapot kiegészítő szolgáltatások; üzleti vagy
személyre vonatkozó kereskedelmi vagy személyes
biztosítási tanácsadás, beleértve a nyugdíjbiztosítási
(annuitás) tanácsadást…
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67.20.2

67.20.20

70.20.11

67.20.20.0 Biztosításügynöki szolgáltatás
pontosítása:
Ide tartozik: a biztosításügynöki, közvetítői szolgáltatás.
Lakóingatlan-bérbeadás
pontosítása:
Ide tartozik: … szálláshely, az időmegosztásos (timeshare) üzemeltetésű szálláshely szolgáltatása,
lakóhely…
Nem ide tartozik: a szálloda, kemping, lakókocsis kemping
és egyéb nem lakóépület vagy rövid tartózkodásra szolgáló
szálláshely működtetése (55.1, 55.2).

70.32.11

70.32.11.0 Lakóingatlan-kezelés
pontosítása:
Ide tartozik: a házak és közös tulajdonban lévő egyéb
lakóingatlanok, lakóapartmanok, többségében
lakásokat tartalmazó épületek, a közös tulajdonú
helyiségek kezelése dijazásért, vagy szerződéses
alapon, közös képviselet ellátása, beleértve bérleti díj
(lakbér), a lakóingatlan közös közüzemi díjai begyűjtését.

70.32.12

70.32.12.0 Nem lakóingatlan-kezelés
pontosítása:
Ide tartozik: az ipari, a kereskedelmi, a mezőgazdasági, az
erdészeti, a döntően nem lakásokat tartalmazó stb.
ingatlanok kezelése.

70.32.13

70.32.13.0 Házfelügyelői szolgáltatás
pontosítása:
Ide tartozik: a berendezések üzemeltetése, az épületek
takarítása,
karbantartása,
fűtés-,
ventilátor-,
légkondicionáló-rendszerek ellenőrzése, kisebb szerelési
munkák elvégzése.

72.21.12

72.21.12.0 Alkalmazói szoftverek kiadása
pontosítása:
Ide tartozik: a csomagolt alkalmazói szoftverek kiadása és
értékesítése együttesen (eladása, kölcsönadása, bérbeadása /lizingelése/, használatának engedélyezése /licenszelése/), beleértve a játékszofvereket.
72.30
Adatfeldolgozás
pontosítása:
Azon szolgáltatásokat, amelyeknél az alkalmazó a
számítógépeket puszta munkaeszközként használja nem
ide, hanem az adott szolgáltatások jellege alapján kell
besorolni.
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72.30.21

72.30.21.0 Adatfeldolgozás, táblázatkészítés
pontosítása:
Ide tartozik: a megrendelő adatainak számítógépes
feldolgozása, táblázása stb. más felhasználókkal közös,
időosztásos (time-sharing) rendszerben harmadik fél
számára anélkül, hogy sajátos szoftvert terveznének,
gépidőt (CPU-idő) bérelnének, lízingelnének, továbbá az
adatbázis-hozzáférés biztosítása, azaz bizonyos igény
szerinti rendezettségű adatok rendelkezésre bocsátása
mindenki vagy bizonyos felhasználók számára on-line
(számítógépes) adatkinyerés vagy -hozzáférhetőség útján.
Ide tartozik továbbá: a hozzáférhető, felhasználható
adatfeldolgozó berendezések vagy hálózatok készítése
(számítógépes háttértámogatás), valamint a gépidő
kölcsönzése, lízingje.

72.40.12 72.40.12.0 Webkereső portál üzemeltetése
pontosítása:
Ide tartozik: a webkereső portál üzemeltetése, a
webkereső eszköz, eljárás üzemeltetése.
73
KUTATÁS, FEJLESZTÉS
pontosítása
Nem ide tartozik: a gyártás- és gyártmányfejlesztés
(74.20.35), a konkrét gazdasági, társadalmi hasznosításra
készülő műszaki, gazdasági tanulmány (74.20.31,
74.87.16), a K+F eredménye ……
73.10
Műszaki kutatás, fejlesztés
pontosítása:
… ezen belül a prototípus általában a K+F része mindaddig, amíg a szükséges módosítást, tesztelést
befejezték. (A K+F a fejlesztés …
74.11.12

74.14.1

74.11.12.0 Jogi tanácsadás, képviselet egyéb jogi eljárásban
pontosítása:
Ide tartozik: a büntetőeljáráson kívül, …
Üzletviteli tanácsadás
kiegészítése:
Nem ide tartozik: a nem mérnöki, nem műszaki
szakértés,
tanácsadás
gazdasági
tevékenységi
területeken (74.87.16), a mérnöki szakértés, tanácsadás
(74.20).

74.14.15

74.14.15.0 Termelésszervezési tanácsadás
pontosítása:
Ide tartozik: …
ide értve az agronómus és az
agrárközgazdász által nyújtott termelésszervezési
tanácsadást.
Nem ide tartozik: a műszaki, technológiai tervezés, tanácsadás (74.20.3).
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74.20.71

74.20.71.0 Földtani szakértés
pontosítása:
Nem ide tartozik: a talaj próbafúrása talajmintavétel,
építési, geofizikai, geológiai és hasonló célokra
(45.12.10).
74.20.74.1 Térképkészítés
pontosítása:
Nem ide tartozik: a térképkiadás (22.11.52), atlaszkiadás
(22.11.4), földgömbkiadás (22.11.5).

74.20.75

74.20.75.0 Nem mérnöki műszaki tanácsadás
pontosítása:
Ide tartozik: pl. a nem mérnöki ásvány- és kőzettani,
geológiai, geokémiai és környezetvédelmi geológiai
tanácsadás, a műszaki rajzolás.

74.30.11

Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
kiegészítése:
Nem ide tartozik: a mezőgazdasági fajtaminősítés
(74.87.16.1), az orvosi ….

74.40.11

74.40.11.0 Hirdetési, reklámfelület, -idő eladása jutalékért
pontosítása:
Ide tartozik: a reklám és hirdetés ügynöki, közvetítői
szolgáltatás, a hirdetési idő, hirdetési hely értékesítésének
vagy bérbeadásának közvetítése.
Nem ide tartozik: a reklámfelület értékesítése kiadók
által könyvben (22.11.6), napilapban (22.12.2), időszaki
kiadványokban (22.13.2), a képes-, levelező- és
üdvözlőlapon, képen (22.15.2), az internetes webgazda
általi eladás (72.30.30.0) és a máshova nem sorolt
internetes eladás (72.40.20.0).

74.40.2

74.40.20

74.40.20.0 Reklámfelület, -idő eladása
pontosítása:
Nem ide tartozik: a hirdetési felület, idő eladása
jutalékért (74.40.11), a reklámfelület értékesítése kiadók
által könyvben (22.11.6), napilapban (22.12.2), időszaki
kiadványokban (22.13.2), a képes-, levelező- és
üdvözlőlapon, képen (22.15.2), az internetes webgazda
általi eladás (72.30.30.0) és a máshova nem sorolt
internetes eladás (72.40.20.0).

74.60.13

74.60.13.0 Riasztórendszer-figyelő szolgálat
pontosítása:
Ide tartozik: a betörés és a tűzesetek jelzésére használatos
biztonsági jelzőrendszerekkel, berendezésekkel végzett
monitoring-szolgálat, a riasztó jelzéseinek vétele,
valódiságuk ellenőrzése, igazolása, az érintett felek
(rendőrség, tűzoltóság stb.) riasztása. Ide tartozik a
távfigyelő szolgálat is.
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Ide tartozik: a betörés és a tűzesetek jelzésére használatos
biztonsági jelzőrendszerekkel, berendezésekkel végzett
monitoring-szolgálat, a riasztó jelzéseinek vétele, valódisá
guk ellenőrzése, igazolása, az érintett felek (rendőrség,
tűzoltóság stb.) riasztása. Ide tartozik a távfigyelő szolgálat
is.
74.60.16

74.60.16.0 Egyéb biztonsági szolgáltatás
pontosítása:
Ide tartoznak az egyéb, máshova nem sorolt biztonsági
szolgáltatások, pl. biztonsági iratmegsemmisítés.

74. 87.15 74.87.15.0 Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés
pontosítása:
Ide tartozik: a gazdasági rendezvények (kereskedelmi,
gazdasági, ipari, mezőgazdasági stb. bemutatók…
74.87.16

Egyéb nem műszaki tanácsadás, szakértés
pontosítása/kiegészítése:
Ide tartozik:
a műszaki,
mérnöki,
üzletviteli
tanácsadáson kívüli, máshol nem nevesített, illetve
máshova nem sorolható gazdasági, szakmai, illetve
lényegét tekintve hasonló jellegű tanácsadás, tervezés,
szakértés, tanulmány és hasonlók készítése.
Nem ide tartozik: a szerzői jogvédelemben,
copyrightban
részesülő
egyéni
és
más
alkotótevékenység, cikk, tanulmány írása stb.
(92.31.22.0).
74.87.16.1 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási
szakmai tervezés, szakértés
pontosítása:
Ide tartozik: a trófeabírálat, termésbecslés, haszonállatbírálat, a fajtaminősítés, termőhelyi besorolás,
haszonállat törzskönyvezése is.

75.13.13

75.22.12

∗

75.13.13.0 Ipar, építőipar közigazgatása
pontosítása:
Ide
tartozik:
az
ásványvagyon
feltárásának,
kiaknázásának, fenntartásának, a piactervezésnek és az
ásványvagyon más,…
… és felügyeletének közigazgatása; az ipari szervezetek
helyzetének fejlesztésére, kiterjesztésére, javítására
irányuló tevékenységek, építményszabványokra…
75.22.12.0 Polgári védelem∗

Magyarországon ez a tevékenység a 75.24 szakágazatba tartozik.
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75.23.11

75.23.11.0 Bíróság közigazgatása
pontosítása:
Ide tartozik: a polgári, a büntető- és a katonai bíróságok,
valamint más igazságszolgáltatási szervek, a jogi rendszer
közigazgatása, az állam jogi képviselete, jogi képviselet a
kormányzat nevében, az ítélethozatal, a jogértelmezés, a
választott bíróság közigazgatása, beleértve a polgári,
választott bírósági eljárást is.
80
OKTATÁS
pontosítása
Az iskolarendszerű oktatás része és a megfelelő oktatási
szinthez tartozik a testi, érzelmi, szellemi fogyatékos és
emiatt hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok oktatása,
fejlesztése sajátos oktatási-nevelési eszközökkel –
beleértve a speciális gyógypedagógiai oktatást is. A nem
iskolarendszerű, nem távoktatást, nem felnőtt és egyéb
oktatást a jellegének megfelelő csoportba kell sorolni.
Nem ide tartozik: a sportoktatás egyesületi keretekben
(92.62.13.0), a diákotthoni, kollégiumi ellátás (55.23.15.0).

80.41.12

80.41.12.0 Repülő-, hajóvezető-oktatás
pontosítása:
Nem ide tartozik: a repülőgép típusbesorolása
(63.23.13.9), a kereskedelmi légitársaság hivatásos
pilótáit képző repülősiskola (63.23.13.9).
80.42.20.1 Iskolán kívüli szakmai gyakorlati képzés
pontosítása:
Ide tartozik: … szakmai képzés, a hivatásos sportoktatók
képzése.

80.42.20

80.42.20.9 Egyéb, máshova nem sorolt oktatás
pontosítása:
Nem ide tartozik:: … sporttal összefüggő oktatás
egyesületi keretekben (92.62.13).

85.12.12

85.12.12.0 Járóbeteg-szakellátás
pontosítása:
Ide tartozik: … beleértve a diagnosztikát és a terápiás
kezelést (pl. művesekezelés, kemoterápia stb.), a
kórkép …
85.32.11.9 Egyéb napközbeni gyermekellátás
pontosítása:
Ide tartozik: … intézményes ellátás (pl. az
önkormányzatok kötelező feladatát képező házi …
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90.02
Hulladékgyűjtés, -kezelés
pontosítása/kiegészítése:
Nem ide tartozik: a hulladék elkülönült szállítása
(60.24).
90.02.13

90.02.13.0 Egyéb hulladékkezelés
pontosítása:
Ide tartozik: a hulladék nem égetéssel történő
ártalmatlanítása (pl. lerakás), gyepmesteri feladatok
ellátása.
Nem ide tartozik kiegészül:
…, dögkút, dögtér fenntartása (90.02.14.9).
90.02.14.9 Egyéb veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatás
kiegészül:
Ide tartozik: pl. dögkút, dögtér fenntartása.

90.03.11

90.03.11.0 Talaj, felszín alatti vizek szennyeződésmentesítése
pontosítása:
Ide tartozik: a talajnak, a földtani közegnek a szennyeződés
helyén vagy máshol történő szennyeződésmentesítése, a
felszín alatti víz vízminőségi kárelhárítása mechanikai,
kémiai vagy biológiai módszerrel, bányák és hasonló
helyek tisztítása (beleértve a robbantást).
Nem ide tartozik: … a szennyvíz gyűjtése, kezelése
(90.01.1).

90.03.13

90.03.13.0 Területtisztítás
pontosítása:
Ide tartozik: köz- és egyéb területek tisztítása, hó- és jégmentesítés.
Nem ide tartozik: a mezőgazdasági kártevők irtása
(01.41.1, 01.42.1), …

92.20.1

Rádió-, televízióműsor-szolgáltatás
pontosítása:
Ide tartozik: a rádió és tv-programok (élő, egyenes adás
vagy rögzített műsor) készítése adás céljából, rádió- és
televízióműsornak a műsorszolgáltatásra jogosult általi
előállítása, elektronikus jelek formájában történő
megjelenítése és a felhasználó vevőkészülékéhez
történő továbbítása vagy továbbjuttatása, függetlenül a
műsor jellegétől (hírműsor, irodalmi mű, sportközvetítés,
szórakoztatás, oktatás stb.).
92.20.11

92.20.11.0 Rádióműsor-szolgáltatás
pontosítása:
Ide tartozik: a rádiós hangfelvételek és rádióműsorok
készítése (élő vagy rögzített műsor) adás céljából,
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rádióműsornak a műsorszolgáltatásra jogosult általi
előállítása, elektronikus jelek formájában történő
megjelenítése és a felhasználó vevőkészülékéhez
történő
továbbítása
vagy
továbbjuttatása,
szórakoztatás, oktatás, sport, hírek, időjárás-előrejelzés,
interjúk stb. bemutatása.
92.31.22

92.31.22.0 Alkotótevékenység
kiegészül:
Nem ide tartozik … a hangszerek gyártása, restaurálása
(36).
92.52.11.1 Múzeumi szolgáltatás
pontosítása:
Ide tartozik: … beszerzése, gyűjtése, szakszerű
nyilvántartása, kezelése, feldolgozása, megőrzése, az
anyagok tudományos rendszerezése…
Nem ide tartozik kiegészül:
… műemlékvédelmi szakértés (74.87.16.9).
92.6
Sporttevékenység
pontosítása/kiegészítése:
Ide tartozik: a 92.61 és a 92.62 szakágazatokban
felsoroltakon túl a NOB által elismert és máshova nem
sorolható sportágak és létesítményeik működtetése.

92.62.12

92.62.12.0 Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása
pontosítása:
Ide tartozik: … megrendezésre), sportegyesületekben
és egyéb nonprofit szervezésben sportolási lehetőség
biztosítása (futball-, teke egyesület stb.).

92.62.13

92.62.13.0 Máshova nem sorolt, egyéb sportszolgáltatás
pontosítása:
Ide tartoznak:
• a sporteseményekhez kapcsolódó szolgáltatások, pl. az
egyéni vállalkozó sportolók, bírók, időmérők, oktatók stb.
tevékenységei,
• egyesületi és egyéb nonprofit szervezésben:
– a lovasiskolák, az elkülönült szabadidős sportlovagoltatás, a versenyló trenírozása és egyéb sport- és
sportjáték-iskolák szolgáltatásai,
– a versenyistállók (ló, eb, autós stb.) szolgáltatásai,
– a sporthajózás,
– a vadászat és a hegyi vezetés,
– a sport- és szabadidős horgászat,
– a sport- és szabadidős vadászat,
– a máshova nem sorolt egyéb sportszolgáltatások, pl. az
elsődlegesen a sporttal összefüggő oktatás egyesületi
vagy hasonló nonprofit szervezésben.
Nem ide tartozik kiegészül: a sporteszközök bérbeadása
(71.40.14), a szórakoztatólovaglás (92.72.12.0)
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92.72.12

92.72.12.0 Máshova nem sorolt, egyéb szabadidős szolgáltatás
pontosítása:
Ide tartozik: pl. a szórakoztatólovaglás, a szereposztó- és
nyilvántartó-ügynöki szolgáltatás.
Nem ide tartozik kiegészül: .. a sport- és szabadidős
vadászat, horgászat (92.62.13).
93.03.12.1 Temetés
pontosítása:
Ide tartozik: az elhunyt személyek és az állati tetemek
eltemetése…
93.03.12.2 Temetést előkészítő, azt kiegészítő szolgáltatás
pontosítása:
Ide tartozik: az elhunyt személyek és az állati tetemek
temetésre ...

93.05.11

93.05.11.0 Hobbiállat-gondozás
pontosítása:
Ide tartozik: a kutyapanzió, a kutyaiskola, állatkozmetika
működtetése, állatkiképzés, beleértve a nyomkövető,
biztonsági, rendőrségi és vakvezető kutyákat is, az állatok
ellátása, gondozása.
Nem ide tartozik kiegészül:
…gyepmesteri feladatok ellátása (90.02.13.0).
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