H NEMZETGAZDASÁGI ÁG ‐ SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS
52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
52.2 Szállítást kiegészítő tevékenység
52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Idetartozik még:
‐

a földgáznak a kitermelés helyszínétől eltérő helyen végzett cseppfolyósítása és visszaalakítása
gázzá szállítási célból

52.21.1 Vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.21.11 Vasúti tolatás, vontatás
Idetartozik:
‐

a vasúti tolatás, vontatás, mozgatás vágányok között, váltóállítás pl. pályaudvaron, rendező‐
pályaudvaron, ipari mellékvágányon stb.

52.21.19 Egyéb vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatás
Idetartozik:
‐
‐
‐

a személy‐pályaudvari (állomási) szolgáltatások (jegyeladás, helyfoglalás, poggyászmegőrzés,
elveszett tárgyak kezelése)
a vasúti pályák és infrastruktúrái működtetése
az egyéb, m.n.s. vasúti szolgáltatás

Nem tartozik ide:
‐
‐
‐

a váltóállítás és vasúti tolatás, lásd 52.21.11
a konténeres áruk vasúti rakománykezelése, lásd 52.24.11
a nem konténeres áruk vagy utaspoggyász rakománykezelése, lásd 52.24.19

52.21.2 Közúti szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.21.21 Autóbusz‐pályaudvari szolgáltatás
Idetartozik:
‐

az autóbusz‐pályaudvari szolgáltatás (jegyeladás, helyfoglalás, poggyászmegőrzés, elveszett
tárgyak kezelése)

Nem tartozik ide:
‐

az utaspoggyász és árurakomány kezelése, lásd 52.24.19

52.21.22 Közút üzemeltetése
Idetartozik:
‐

az autópályák, országutak, utcák, járdák üzemeltetése

Nem tartozik ide:
‐

a gépjárműparkoló szolgáltatás, lásd 52.21.24

52.21.23 Híd, alagút üzemeltetése
52.21.24 Parkolási szolgáltatás
Idetartozik:
‐
‐

a parkolási lehetőség biztosítása gépjármű, motorkerékpár, kerékpár részére, fedett vagy
nyitott parkolóban, parkolóházban, garázsban
a utcai, úti, közterületi parkolási díj beszedése

Nem tartozik ide:
‐
‐

a havi, éves bérleti díj ellenében a lezárható garázs, garázs jellegű tárolóhely, lakókocsi
parkolók, egyéb parkolóhelyek rendelkezésre bocsátása, lásd 68.20.12
autóinas parkolási szolgáltatás (étterem, szálloda előtt állószemély, aki leparkolja a vendég
kocsiját), lásd 96.09.19

52.21.25 Közúti járművontatás
Idetartozik:
‐

az üzemképtelen gépjárművek vontatása‐ a gépjárművek vontatása egyéb okból, pl. parkolási
szabálysértés

52.21.29 Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Idetartozik:
‐

a túlméretes járművek kísérése közúton megkülönböztetett jelzéssel ellátott gépkocsival

Nem tartozik ide:
‐

a buszok és egyéb közúti járművek tisztítása, takarítása lásd 81.29.19

52.21.3 Csővezetékes szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.21.30 Csővezetékes szállítást kiegészítő szolgáltatás
Idetartozik még:
‐

a földgáznak a kitermelés helyszínétől eltérő helyen végzett cseppfolyósítása és visszaalakítása
gázzá szállítási célból

