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591-1 Egylakásos családi ház 1110 Egylakásos épületek 
591-3 Nem kizárólag lakást tartalmazó egy vagy annál több lakásos családi ház 
591-2 Két, vagy több lakást tartalmazó családi ház 1121 Kétlakásos épületek 
591-3 Nem kizárólag lakást tartalmazó egy vagy annál több lakásos családi ház 
591-2 Két, vagy több lakást tartalmazó családi ház 
591-3 Nem kizárólag lakást tartalmazó egy vagy annál több lakásos családi ház 
592 Többlakásos lakóépületek 

1122 Három és annál több lakásos épületek 

593 Nem kizárólag lakást tartalmazó többlakásos lakóépületek 
581-23 Csecsemőotthon 
581-24 Gyermekotthon, nevelőotthon 
581-27 Ifjúsági utógondozó otthon, az ifjúság szociális elhelyezésére szolgáló ház (18-24 évesig) 
581-74 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények épülete 
581-75 Egyéb szociális intézmények épülete (szálló jellegű) 
594-1 Diákszállók, diákotthonok, kollégiumok 
594-4 Egyéb szálló jellegű épületek (munkás-, nővér-, orvosszálló, rendház stb.) 

1130 Közösségi lakóépületek 

595 Otthonházak 
543 Vendéglátás célját szolgáló építmények 
544-11 Állandó jellegű szálloda 
544-12 Idényjellegű szálloda 
544-14 Panzió, fogadó 

1211 Szállodaépületek 

582-11 Üdülőszállók 
544-2 Turistaszálló 
544-3 Kempingtáborok épületei 
544-4 Nyaralóház (bungalow) 
544-5 Vadászház (szálló és vendéglátó jellegű) 
582-13 Üdülőtáborok épületei 
582-2 Családi üdülők és egyéb pihenés célját szolgáló épületek 

1212 Egyéb, rövid idejű tartózkodásra szolgáló épületek 

594-3 Vendégházak 
548 Számító- és információs központok épületei 1220 Hivatali épületek 
561 Igazgatási és irodaépületek 
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532-4 Gépkocsi-karbantartó állomások 
541 Bevásárlóközpont-, üzletház-, vásárcsarnok-, piacépítmények 
542 Áruházak, boltok, pavilonok, telepek építményei 
546 Ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági vásárok pavilonépületei, bemutatótermek 

1230 Nagy- és kiskereskedelmi épületek 

547 Szolgáltatóhelyek építményei (fodrász, cipész, ruhatisztító, mosoda, kölcsönző stb.) 
531 Forgalmi, távközlési, szolgálati épületek 
532-1 Mozdony- és motorszín 
532-2 Elővárosi és közúti villamosvasúti kocsiszín 
532-3 Trolibuszkocsiszín 

1241 Közlekedési és hírközlési épületek, állomások, 
terminálok és kapcsolódó épületek 

532-5 Hangár 
532-6 Gépkocsitároló építmények 
532-7 Targonca és egyéb járműtároló épületek, színek 

1242 Garázsépületek 

911-4 Különféle épületek (portásház, felvonulási épület, mérlegház (mérlegszerkezet nélkül), 
motorkerékpár-, kerékpármegőrző, járműtároló, kemence, húsfüstölő, hulladéktartály-tároló, 
tüzelőtároló, transzformátorállomás épülete stb.)  

511 Üzemi és gyárépületek (az 511-33 és az 511-35 kivételével) 1251 Ipari épületek 
571-8 Filmgyárak- és filmstúdiók épületei 
551-1 Raktárak 
551-4 Hűtőházak 
551-7 Hulladéktároló épület (ipari vagy kommunális szilárd hulladék tárolására) 
552-111 Ipari siló 
552-12 Bunkerek (ömlesztett anyagok tárolására) 
552-21 Föld feletti gáztartály 
552-22 Föld feletti folyadéktárolók (benzin, olaj, nyersolaj, sav, pakura stb.tárolására) 
552-24 Egyéb föld feletti tartály 
552-26 Föld feletti hulladéktartály 
552-31 Föld alatti szilárdanyag-tároló (ömlesztett anyag és darabáru tárolására) 
552-32 Föld alatti hűtőhelyiség 
552-33 Föld alatti folyékonyüzemanyag-tároló (benzin, olaj, sav, stb. tárolására) 
552-34 Föld alatti gáztartály 
552-36 Föld alatti egyéb tárolóhely 
552-38 Jégverem 

1252 Tárolók, silók és raktárak 

552-39 Földalattihulladéktartály vagy bunker 
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571-1 Művelődési, kulturális épületek (művelődési ház, kultúrotthon, technika háza, ifjúsági ház, 

klub, faluház, gazdakör stb.) 
571-5 Színházak, filmszínházak és hangversenytermek épületei 
571-6 Cirkusz, varieté és egyéb szórakoztatóüzemek épületei 

1261 Szórakoztatásra, közművelődésre használt épületek 

571-7 Állatkertek épületei 
571-2 Könyvtárak, olvasótermek, múzeumok és levéltárak épületei 
571-3 Alkotóházak, műtermek 

1262 Közgyűjtemények 

571-4 Kiállítási épületek, helyiségek (csak kulturális, kép, szobor stb.)  
571-9 Tudományos megfigyelő állomások épületei 
572 Oktatási épületek 
581-21 Bölcsőde 
581-22 Napközi otthon 

1263 Iskolák, egyetemek és kutatóintézetek 

581-26 Bölcsőde, óvoda közös épületben 
521-71 Állategészségügyi állomások 
521-72 Állategészségügyi rendelők 
544-13 Gyógyszálló 
581-25 Egészségügyi gyermekotthon 
581-3 Egészségügyi épületek 
581-62 Gyógyfürdő épülete 
581-72 Ápolást, gondozást nyújtó intézmények épülete 
581-73 Rehabilitációs intézmények épülete 

1264 Kórházi és egyéb egészségügyi ellátást nyújtó 
épületek 

582-12 Gyógyüdülőszállók 
581-5 Sportlétesítmények épületei 
581-61 Közfürdő épülete (tisztasági fürdő) 
581-63 Strandfürdő épülete 
581-64 Uszoda épülete 
581-65 Gőzfürdő épülete 
581-66 Szauna épülete 

1265 Sportcsarnokok 

581-67 Öltözők 
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521 Állattartási építmények (az 521-173, az 521-174, az 521-221, az 521-32, az 521-71, az 521-

72, az 521-78, az 521-79, és az 521-8 kivételével) 
522 Növénytermelési építmények 
523 Egyéb mezőgazdasági építmények 
545-1 Állati termékek (tej, tojás stb.) felvásárló- és kezelőépülete 
545-2 Növényi termékek (gyümölcs, zöldség stb.)  felvásárló- és csomagolóépülete 
545-3 Minőségvizsgáló és ellenőrző szervezetek építménye (pl. gombavizsgáló stb.) 
551-2 Magtárak 
551-3 Tárházak 
551-5 Egyéb tárolóépület 
551-6 Anyag-, termény-, zöldség-, gyümölcs- stb. tároló és szárító színek, pajták, csűrök, górék 
552-112 Takarmánysiló 
552-113 Szemestermény-tároló siló vasbetonból 
552-114 Szemestermény-tároló siló fémből 
552-115 Szemestermény-tároló egyéb anyagból 
552-23 Föld feletti bortartály 
552-25 Egyéb föld feletti élelmiszer-ipari tartály 
552-35 Föld alatti bor-, sör- és szesztároló tartály, ill. pince 
552-37 Tárolóverem (burgonya, zöldség stb.) 

1271 Mezőgazdasági épületek 

911-4 Különféle épületek (portásház, felvonulási épület, mérlegház (mérlegszerkezet nélkül), 
motorkerékpár-, kerékpármegőrző, járműtároló, kemence, húsfüstölő, hulladéktartály-tároló, 
tüzelőtároló, transzformátorállomás épülete stb.) (mezőgazdasági célú) 

573 Templomok, imaházak 1272 Istentiszteletre és vallásos tevékenységre használt 
épületek 581-4 Fertőtlenítő épületek, hullaházak, ravatalozók, krematóriumok 

1273 Történelmi vagy védett műemlékek   
562 Intézeti épületek 
581-1 Gazdálkodószervezetek önálló szociális, jóléti épületei 
581-71 Nappali ellátást nyújtó intézmények épülete 
581-75 Egyéb szociális intézmények épülete (nem szálló jellegű) 
581-8 Szociális intézmények melléképületei és egyéb szociális jellegű építmények 
594-2 Laktanyák (tűzoltó, vasutas, matróz, rendőr, vámőr, stb.) 
711-7 Föld alatti illemhelyek 

1274 Máshová nem sorolt egyéb épületek 

911-4 Különféle épületek (portásház, felvonulási épület, mérlegház (mérlegszerkezet nélkül), 
motorkerékpár-, kerékpármegőrző, járműtároló, kemence, húsfüstölő, hulladéktartály-tároló, 
tüzelőtároló, transzformátorállomás épülete stb.) (nem mezőgazdasági célú) 
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111 Országos főutak 
113 Országos mellékutak 
116 Utak kiegészítő építményei 

2111 Országos utak 

611 Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek 
112 Helyi közutak 
114 A közforgalom elől elzárt utak 
115 Gyalogutak, kerékpárutak, sétálóutak, térburkolatok, lépcsős gyalogutak 
116 Utak kiegészítő építményei 
611 Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek 
912-1 Terek, udvarok, piacterek, rakodók (nem vasúti) átrakó- és tárolótelepek kiképzése és 

burkolása  

2112 Helyi utak és utcák 

912-3 Egyéb tereprendezés, földkitermelés és deponálás 
211 Közforgalmú vasutak felépítménye 
216 Vasutak alépítménye és kiegészítő építményei  

2121 Országos vasutak 

611 Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek 
212 Közúti villamosvasutak 
213 Ipartelepi és gazdasági vasutak 
214-1 Normál nyomtávolságú közforgalmú földalatti vasút kitérőkkel együtt 
215 Siklók, ferdefelvonók, fogaskerekű vasutak és kötélpályák (nem sportcélú) 
216 Vasutak alépítménye és kiegészítő építményei  

2122 Városi vasutak 

611 Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek 
117 Repülőterek és futópályák 2130 Repülőtéri futópályák 
611 Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek 
41 Hidak (a 413-1, a 413-2, a 413-3, a 413-5 és a 413-6 kivételével) 2141 Hidak, felüljárók, magas vezetésű autóutak 
611 Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek 
413-1 Közúti áteresz és csőáteresztők 
413-2 Vasúti áteresz és csőáteresztők 
413-3 Vasút alatti gyalogos aluljárók 
413-5 Közúti aluljárók 
413-6 Targoncaalagutak 
611 Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek 

2142 Alagutak és aluljárók 

711 Alagutak, aknák, tárnák és föld alatti helyiségek (a 711-7 kivételével) 
311 Vízi utak és kikötők 2151 Kikötők és hajózható csatornák 
312-1 Partvédőművek, mederelzárások, vezetőművek, sarkantyúk, bekötő keresztgátak, depóniák 
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312-2 Folyó-, patak- és tószabályozási kotrások 
312-3 Folyó-, patak- és tószabályozási feltöltések 
312-4 Zagytározók 

2152 Gátak, árvízvédelmi töltések 

313 Árvízmentesítési művek 
315 Öntözőcsatornák, halastavak, kenderáztató medencék, rizstelepek és öntözővíz-tározók 2153 Vízrendezési és vízhasznosítási művek, akvaduktok 
318 Sík- és hegyvidéki (dombvidéki) területek vízrendezése és egyéb vizi építmények 
612-3 Kőolaj-, földgáz- és egyéb gázvezetékek 2211 Távolsági kőolaj- és földgázvezetékek 
612-5 Technológiai (vegyi) távvezetékek 
317-21 Szolgálati medence 
317-22 Tűzvédelmi medence 
317-27 Ivóvíztározók és építményeik 
317-3 Ipari és ivóvíztermelő szivattyútelepek és vízkezelő berendezések 
612-1 Vízvezeték terepen, földtakarással 
612-2 Gőz-, forró-, melegvíz-, hévíz- és kondenzvízvezetékek 

2212 Távolsági vízvezetékek 

612-4 Szenny- és csapadékvíz-csatornák 
611 Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek 2213 Távolsági távközlő hálózatok és műtárgyaik 
911-2 Rádió- és televízió-adótornyok, távközlési tornyok, kilátótornyok 

2214 Távolsági elektromos vezetékek 611 Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek 
612-3 Kőolaj-, földgáz- és egyéb gázvezetékek 2221 Helyi (települési) gázellátó vezetékek 
612-5 Technológiai (vegyi) távvezetékek 
316 Kutak, forrásfoglalások 
317-1 Víztornyok 
317-4 Díszmedence, szökőkút 
612-1 Vízvezeték terepen, földtakarással 

2222 Helyi (települési) vízellátó vezetékek 

612-2 Gőz-, forró-, melegvíz-, hévíz- és kondenzvízvezetékek 
319 Szennyvíztisztítási építmények 2223 Helyi (települési) szennyvízszállító vezetékek 
612-4 Szenny- és csapadékvíz-csatornák 

2224 Helyi (települési) távközlő és elektromos hálózatok 611 Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek 
214-2 Keskeny nyomtávolságú bányavasút kitérőkkel együtt 
216 Vasutak alépítménye és kiegészítő építményei 

2301 Bányászati vagy egyéb kitermelőlétesítmények 

811 Bányakutatások, bányaépítmények 
314 Vízierőművek 
511-33 Reaktorházak 

2302 Erőművek 

511-35 Szemétégető 
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2303 Vegyipari üzemi létesítmények 513 Kénsav- és salétromsav-tornyok 
512 Nagyolvasztók, égető-, olvasztó-, szárító- és sütőkemencék 2304 Máshová nem sorolt nehézipari üzemi létesítmények 
911-1 Hűtőtornyok és kémények 
118 Út jellegű versenypályák 
317-23 Tisztasági és gyógyfürdőmedence 
317-24 Strandfürdőmedence 
317-25 Uszodai medence 
317-26 Egyéb sportcélokat szolgáló medence 

2411 Sportpályák 

912-2 Parkok, játszóterek, sportpályák, sportlőterek és kerthelyiségek kiképzése 
117 Repülőterek és futópályák 
215 Siklók, ferdefelvonók, fogaskerekű vasutak és kötélpályák (sportcélú) 
911-2 Rádió- és televízió-adótornyok, távközlési tornyok, kilátótornyok 
911-3 Szabadtéri színpadok, kertmozik 
911-5 Állványok, tribünök szerkezete, ácsszerkezetek, rácsszerkezetek, esőbeállók, pergolák, 

reklámépítmények, szórakoztató üzemek szerkezetei stb. 

2412 Egyéb sport és üdülési célú építmények 

912-2 Parkok, játszóterek, sportpályák, sportlőterek és kerthelyiségek kiképzése 
521-173 Karám (szarvasmarha) 
521-174 Etetőtér 
521-221 Karám (ló) 
521-32 Sertéstartás kiszolgáló létesítményei 
521-78 Dögkút 
521-79 Dögtér 
521-8 Trágyakezelés létesítményei 
712 Pincék 
911-5 Állványok, tribünök szerkezete, ácsszerkezetek, rácsszerkezetek, esőbeállók, pergolák, 

reklámépítmények, szórakoztató üzemek szerkezetei stb. 
911-6 Falak, oszlopok, támaszok, kerítések, tám- és bélésfalak (a közúti és vasúti kivételével) 

emlékművek (síremlék, kripta, kolumbárium, egyéb emlékmű), gép-, daru-, szobor és egyéb 
alapok és alapozások 

911-7 Mérleg- és szerelőaknák 

2420 Máshová nem sorolt egyéb építmények 

911-8 Izotóptemetők 
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