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Egyéb állat tenyésztése m.n.s.

Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra)

Fűrészárugyártás m.n.s.

014901

107103

161001

Egyéb állat tenyésztése m.n.s.

Friss kürtőskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra)

Fűrészárugyártás m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a félvad, vagy vadállatok tenyésztése üzemi körülmények között: vadkacsa, -lúd, -
pulyka, vad és házi galamb, strucc, emu, egyéb madarak (kivéve baromfi) és egyéb 
prémes állatok
- a férgek, puhatestű állatok tenyésztése
- rovarok tenyésztése takarmányozási célra (pl. muslica, ászka, ugróvillások, fekete 
katonalégy)
- a selyemhernyó-tenyésztés, selyemgubó-előállítás
- az egyéb állatok tenyésztése (pl. a tenyésztett hüllők (beleértve a kígyót, teknőst), 
éti csigát (kivéve tengerit), rénszarvast és m.n.s. patás állatot)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a friss kürtőskalács készítése (nem a helyszínen történő fogyasztásra)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fa fűrészelése, gyalulása és egyéb gépi megmunkálása
- a fa felvágása, hántolása és faragása
- a vasúti talpfa gyártása
- a fagyapot, a faliszt, a faforgács és más részekre aprított fatermék (fanyesedék, -
törmelék) előállítása
- a fa szárítása
- a fa impregnálása és kémiai kezelése tartósító anyaggal (pl. rothadásgátlóval) és egyéb 
szerrel

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a baromfitenyésztés, lásd: 014701
- a nyúl tenyésztés, lásd: 014905
- a vadgazdálkodásból származó állati termékek termelése, lásd: 017001
- a béka-, krokodil-, tengerihüllő-farmok működtetése, lásd: 032101, 032201
- a halgazdaságok működtetése, lásd: 032101, 032201
- az állati eredetű műtrágya gyártása, lásd: 201501
- a hobbiállatok idomítása, lásd: 960909

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a forgalmazás helyén előállított kürtőskalács értékesítése közvetlen fogyasztásra, 
lásd: 561011

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fakitermelés és a fa durva megmunkálása, lásd: 022001
- a saját kitermelésű fa felvágása, feldarabolása tűzifának, lásd: 022001
- a rétegelt lemez, tábla és panel készítésére alkalmas, vékony furnérlemez gyártása,
lásd: 162101
- a zsindely, a gyöngyléc, a díszített domború lécek és a párkányléc gyártása, lásd: 
162301
- a tűzelőanyag (brikett, pellet) gyártása a fafeldolgozás hulladékából, lásd: 162907
- az épületek vízszigetelése, lásd: 439902
- az épületekben, hasonló építményekben végzett fertőtlenítés és rovarirtás, lásd: 
812904

Ebbe a tételbe tartozik:
- a félvad, vagy vadállatok tenyésztése üzemi körülmények között: vadkacsa, -lúd, -
pulyka, vad és házi galamb, strucc, emu, egyéb madarak (kivéve baromfi), rovarok 
és egyéb prémes állatok
- a férgek, puhatestű állatok tenyésztése gazdaságban
- a selyemhernyó-tenyésztés, selyemgubó-előállítás
- az egyéb állatok tenyésztése (pl. a tenyésztett hüllők (beleértve a kígyót, teknőst), 
éti csigát (kivéve tengerit), rénszarvast és m.n.s. patás állatot)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a friss kürtöskalács készítése (nem a helyszínen történő fogyasztásra)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fa fűrészelése, gyalulása és egyéb gépi megmunkálása
- a fa felvágása, hántolása és faragása
- a vasúti talpfa gyártása
- a fagyapot, a faliszt, a faforgács és más részekre aprított fatermék (fanyesedék, -
törmelék) előállítása
- a fa szárítása
- a fa impregnálása és kémiai kezelése tartósító anyaggal (pl. rothadásgátlóval) és egyéb 
szerrel

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a baromfitenyésztés, lásd: 014701
- a nyúl tenyésztés, lásd: 014905
- a vadgazdálkodásból származó állati termékek termelése, lásd: 017001
- a béka-, krokodil-, tengerihüllő-farmok működtetése, lásd: 032101, 032201
- a halgazdaságok működtetése, lásd: 032101, 032201
- az állati eredetű műtrágya gyártása, lásd: 201501
- a hobbiállatok idomítása, lásd: 960909

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a kürtöskalács készítése és értékesítése vendéglátás keretében, lásd: 561003

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fakitermelés és a fa durva megmunkálása, lásd: 022001
- a tűzifa gyártása, lásd: 022001
- a rétegelt lemez, tábla és panel készítésére alkalmas, vékony furnérlemez gyártása,
lásd: 162101
- a zsindely, a gyöngyléc, a díszített domború lécek és a párkányléc gyártása, lásd: 
162301
- a tűzelőanyag (brikett, pellet) gyártása a fafeldolgozás hulladékából, lásd: 162907
- az épületek vízszigetelése, lásd: 439902
- az épületekben, hasonló építményekben végzett fertőtlenítés és rovarirtás, lásd: 
812904
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Fatömegcikkgyártás m.n.s.

Parafa-, fonottáru gyártása

162901

162905

Fatömegcikkgyártás m.n.s.

Parafa-, fonottáru gyártása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a különféle fatömegcikkek gyártása:
     - a szerszám-, seprű és kefe nyele és teste
     - a kaptafa, sámfa csizmához, cipőhöz, fa ruhaakasztó
     - a háztartási és konyhai faeszköz (pl. evőeszköz)
     - a faládikó és -doboz ékszer, evőeszköz és hasonlók tárolására
 - egyéb fatermékek:
     - a fakeret gyártása tükörhöz, festményhez és fényképhez
     - a fakeret gyártása festővászonhoz
     - a fa cipőalkatrészek gyártása (fatalp és -sarok)
     - a fából készült esernyőnyél, sétapálca és hasonlók gyártása
     - a fatömb gyártása a dohányzók pipáinak készítéséhez
- a fa megmunkálása CNC marógéppel és egyéb eljárással

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nyers parafa feldolgozása, agglomerált parafa gyártása
- a természetes, illetve agglomerált parafából készült cikkek gyártása, beleértve a 
padlóburkolót is
- a fonható, köthető, csomózható anyagból készített termékek, pl. szőnyeg, lábtörlő, 
napellenző, doboz stb. gyártása
 - a kosáráru és a fonottáru gyártása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a tűzifa gyártása, lásd: 022001
- a pellet, brikett gyártása szójababhulladékból, tűzelőanyag vagy takarmány céljára, 
lásd: 103901 vagy 383207
- a kosáráru és a fonottáru gyártása, lásd: 162905
- a pellet, brikett gyártása kávéhulladékból tűzelőanyag céljára, lásd: 162907
- a textil alapanyagból készített szőnyegek és lábtörlők gyártása, lásd: 139301
- a bőrönd gyártása, lásd: 151201
- a fa lábbeli gyártása, lásd: 152001, 152002
- a tűzelőanyag (pellet, brikett) gyártása a fafeldolgozás hulladékából, lásd: 162907
- a gyufagyártás, lásd: 205101
- a fa óratokok gyártása, lásd: 265201
- a bútorgyártás, lásd: 310 alágazat
- a fából készült játékok gyártása, lásd: 324001
- a kefe és a seprű gyártása, lásd: 329101
- a koporsó gyártása, lásd: 329902

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a népi iparművészeti és iparművészeti fonottáru készítése, lásd: 162906
- a parafa mentőfelszerelés gyártása, lásd: 329903

Ebbe a tételbe tartozik:
- a különféle fatömegcikkek gyártása:
     - a szerszám-, seprű és kefe nyele és teste
     - a kaptafa, sámfa csizmához, cipőhöz, fa ruhaakasztó
     - a háztartási és konyhai faeszköz (pl. evőeszköz)
     - a faládikó és -doboz ékszer, evőeszköz és hasonlók tárolására
 - egyéb fatermékek:
     - a kosáráru és a fonottáru gyártása
     - a fakeret gyártása tükörhöz, festményhez és fényképhez
     - a fakeret gyártása festővászonhoz
     - a fa cipőalkatrészek gyártása (fatalp és -sarok)
     - a fából készült esernyőnyél, sétapálca és hasonlók gyártása
     - a fatömb gyártása a dohányzók pipáinak készítéséhez
- a fa megmunkálása CNC marógéppel és egyéb eljárással

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nyers parafa feldolgozása, agglomerált parafa gyártása
- a természetes, illetve agglomerált parafából készült cikkek gyártása, beleértve a 
padlóburkolót is
- a fonható, köthető, csomózható anyagból készített termékek, pl. szőnyeg, lábtörlő, 
napellenző, doboz stb. gyártása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a tűzifa gyártása, lásd: 022001
- a pellet, brikett gyártása szójababhulladékból, tűzelőanyag vagy takarmány céljára,
lásd: 103901 vagy 383207
- a pellet, brikett gyártása kávéhulladékból tűzelőanyag céljára, lásd: 162907
- a textil alapanyagból készített szőnyegek és lábtörlők gyártása, lásd: 139301
- a bőrönd gyártása, lásd: 151201
- a fa lábbeli gyártása, lásd: 152001, 152002
- a tűzelőanyag (pellet, brikett) gyártása a fafeldolgozás hulladékából, lásd: 162907
- a gyufagyártás, lásd: 205101
- a fa óratokok gyártása, lásd: 265201
- a bútorgyártás, lásd: 310 alágazat
- a fából készült játékok gyártása, lásd: 324001
- a kefe és a seprű gyártása, lásd: 329101
- a koporsó gyártása, lásd: 329902

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a népi iparművészeti és iparművészeti fonottáru készítése, lásd: 162906
- a parafa mentőfelszerelés gyártása, lásd: 329903
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Egyéb műanyag termék gyártása m.n.s.222901 Egyéb műanyag termék gyártása m.n.s.
Ebbe a tételbe tartozik:
- a műanyag asztali, konyhai és toalettcikkek gyártása,
- az egyéb műanyag termék gyártása:
     - műanyag fejvédő, szigetelési szerelvény, alkatrész világítástechnikai 
szerelvényhez, irodai és iskolai cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék - beleértve a 
kesztyűt (egyszerű szélragasztással, nem varrva), bútorszerelvény, szobrocska, 
erőátviteli és szállítószalag, öntapadó szalag, tapéta, cipőipari lábbeli részek, szivar- 
és cigarettatartó, fésű, műanyag hajcsavaró, - hajcsat, műanyag beugrató cikkek stb.
- a lábbeli műanyagból készült része (pl. sarok és kaptafa)
- a műanyag felületek vágása, menetvágása, bevonása és megmunkálása
- az üvegszálas műgyanta termékek készítése
- az utcanévtáblák gyártása műanyagból
- a dísztárgyak készítése műgyantából
- a műanyag megmunkálása CNC marógéppel és egyéb eljárással
- a műanyag esőkabát gyártása (ragasztással összeállított, nem varott)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a műanyag bőrönd gyártása, lásd: 151201
- a műanyag lábbeli gyártása, lásd: 152001
- a fémfelületek bevonása műanyaggal, lásd: 256101
- a műanyag bútor gyártása, lásd: 310101, 310201, 310901
- az ágybetét gyártása borítóanyag nélküli porózus műanyagból, lásd: 310301
- a műanyag sportszer gyártása, lásd: 323001
- a műanyag játék gyártása, lásd: 324001
- a műanyag orvosi és fogászati eszköz gyártása, lásd: 325001
- a műanyag optikai elemek gyártása, lásd: 325001
- a műanyag sisak és egyéb személyi biztonsági felszerelés gyártása, lásd: 329901

Ebbe a tételbe tartozik:
- a műanyag asztali, konyhai és toalettcikkek gyártása,
- az egyéb műanyag termék gyártása:
     - műanyag fejvédő, szigetelési szerelvény, alkatrész világítástechnikai 
szerelvényhez, irodai és iskolai cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék - beleértve a 
kesztyűt (egyszerű szélragasztással, nem varrva), bútorszerelvény, szobrocska, 
erőátviteli és szállítószalag, öntapadó szalag, tapéta, cipőipari lábbeli részek, szivar- 
és cigarettatartó, fésű, műanyag hajcsavaró, - hajcsat, műanyag beugrató cikkek stb.
- a lábbeli műanyagból készült része (pl. sarok és kaptafa)
- a műanyag felületek vágása, menetvágása, bevonása és megmunkálása
- az üvegszálas műgyanta termékek készítése
- az utcanévtáblák gyártása műanyagból
- a dísztárgyak, medál készítése műgyantából
- a műanyag megmunkálása CNC marógéppel és egyéb eljárással
- a műanyag esőkabát gyártása (ragasztással összeállított, nem varott)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a műanyag bőrönd gyártása, lásd: 151201
- a műanyag lábbeli gyártása, lásd: 152001
- a fémfelületek bevonása műanyaggal, lásd: 256101
- a műanyag bútor gyártása, lásd: 310101, 310201, 310901
- az ágybetét gyártása borítóanyag nélküli porózus műanyagból, lásd: 310301
- a műanyag sportszer gyártása, lásd: 323001
- a műanyag játék gyártása, lásd: 324001
- a műanyag orvosi és fogászati eszköz gyártása, lásd: 325001
- a műanyag optikai elemek gyártása, lásd: 325001
- a műanyag sisak és egyéb személyi biztonsági felszerelés gyártása, lásd: 329901
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Hajógyártás301101 Hajóépítés
Ebbe a tételbe tartozik a hajóépítés (kivéve a sport- és szabadidő rendeltetésű vízi 
jármű, lásd: 301201) és az úszószerkezet építése.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kereskedelmi hajó: személyhajó, komphajó, teherhajó, tartályhajó, kikötői 
vontatóhajó stb. építése
- a hadihajó építése
- a halászhajó, hajóra telepített halfeldolgozó üzem építése
- a légpárnás vízi jármű építése (kivéve a szabadidő rendeltetésűt)
- a tengeri (felszínen úszó vagy a víz szintje alá merített) fúrómű építése
- az úszószerkezet építése:
     - úszódokk, ponton, vízzáró acélszerkezet, úszó leszállópálya, bója, úszótartály, 
dereglye, kikötői rakodóbárka, úszódaru, egyéb úszó munkagép építése
- a hajó és úszószerkezet elemeinek építése
- a hajó, úszómű, -szerkezet szakosodott berendező szolgáltatása, pl. a hajó 
ácsolatának összeállítása, villanyszerelés, légállapot-szabályozó berendezés 
üzembe helyezés
- a hajó, úszómű, -szerkezet szakosodott festő szolgáltatása
- a hajó, úszó szerkezet ülésének építése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a hajótest szerelvényein kívül a hajó alkatrészeinek gyártása:
     - a vitorla gyártása, lásd: 139201
     - a hajócsavar (propeller) gyártása, lásd: 259901
     - a vas- és acélhorgony gyártása, lásd: 259901
     - a hajómotor gyártása, lásd: 281101
- a navigációs műszer gyártása, lásd: 265101
- a hajó világítástechnikai készülékeinek gyártása, lásd: 274001
- a kétéltű gépjármű gyártása, lásd: 291001
- a felfújható szabadidőhajó vagy -tutaj gyártása, lásd: 301201
- a hajó, úszó fémszerkezet szakosodott karbantartása, javítása, lásd: 331501, 331502, 
331503
- a hajóbontás, lásd: 383104
- a vízi jármű belsejének kialakítása pl. üvegezés, ajtó, ablak beépítése, lásd: 433 alágazat

Ebbe a tételbe tartozik a hajógyártás (kivéve a sport- és szabadidő rendeltetésű vízi 
jármű, lásd: 301201) és az úszószerkezet gyártása.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kereskedelmi hajó: személyhajó, komphajó, teherhajó, tartályhajó, kikötői 
vontatóhajó stb. gyártása
- a hadihajó gyártása
- a halászhajó, hajóra telepített halfeldolgozó üzem gyártása
- a légpárnás vízi jármű gyártása (kivéve a szabadidő rendeltetésűt)
- a tengeri (felszínen úszó vagy a víz szintje alá merített) fúrómű gyártása
- az úszószerkezet gyártása:
     - úszódokk, ponton, vízzáró acélszerkezet, úszó leszállópálya, bója, úszótartály, 
dereglye, kikötői rakodóbárka, úszódaru, egyéb úszó munkagép gyártása
- a hajó és úszószerkezet elemeinek gyártása
- a hajó, úszómű, -szerkezet szakosodott berendező szolgáltatása, pl. a hajó 
ácsolatának összeállítása, villanyszerelés, légállapot-szabályozó berendezés 
üzembe helyezés
- a hajó, úszómű, -szerkezet szakosodott festő szolgáltatása
- a hajó, úszó szerkezet ülésének gyártása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a hajótest szerelvényein kívül a hajó alkatrészeinek gyártása:
     - a vitorla gyártása, lásd: 139201
     - a hajócsavar (propeller) gyártása, lásd: 259901
     - a vas- és acélhorgony gyártása, lásd: 259901
     - a hajómotor gyártása, lásd: 281101
- a navigációs műszer gyártása, lásd: 265101
- a hajó világítástechnikai készülékeinek gyártása, lásd: 274001
- a kétéltű gépjármű gyártása, lásd: 291001
- a felfújható szabadidőhajó vagy -tutaj gyártása, lásd: 301201
- a hajó, úszó fémszerkezet szakosodott karbantartása, javítása, lásd: 331501, 331502, 
331503
- a hajóbontás, lásd: 383104
- a vízi jármű belsejének kialakítása pl. üvegezés, ajtó, ablak beépítése, lásd: 433 
alágazat
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Szabadidő-, sporthajó gyártása

Játékgyártás m.n.s.

301201

324001

Szabadidő-, sporthajó építése

Játékgyártás m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a felfújható hajó, csónak és tutaj építése
- a vitorlás hajó építése, segédmotorral vagy a nélkül
- a motorcsónak építése
- a szabadidő jellegű légpárnás jármű építése
- a személyi vízi jármű (jet-ski) építése
- az egyéb hobbi- és sporthajó építése
     - kenu, kajak, evezős csónak

Ebbe a tételbe tartozik a babák, játékok (beleértve az elektronikus játékot is), a 
méretarányos modellek és a gyerekjármű (a fémkerékpár és fémtricikli kivételével) 
gyártása, bármilyen anyagból (fa, gumi, papír, műszál stb.).

Ebbe a tételbe tartozik:
- a baba, babaruha, baba részeinek és hozzávalóinak gyártása
- az akciófigurák gyártása
- a játékállat gyártása
- a játékhangszer gyártása
- a játékkártya gyártása
- a társasjáték és hasonló táblán játszott játék gyártása
- az elektronikus játék: sakk stb. gyártása
- a kicsinyített és játékmodell, a játék villanyvasút, az építőjáték, a játékszerszám stb.
gyártása
- a kerekes játék gyártása (beleértve a műanyag játékkerékpárt, triciklit, hintalovat, 
játék babakocsit)
- a kirakós játék (puzzle) stb. gyártása
- a gumijáték gyártása, beleértve a gyermekmedencét, a felfújható gyerek 
gumicsónakot, -labdát stb.
- a bábszínház (paraván) és bábok készítése
- a gipszből készült játékfigura készítése
- az amigurimi (horgolt játékfigura) készítése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadidő- és sporthajó részeinek gyártása:
     - a vitorla gyártása, lásd: 139201
     - vas- és acélhorgony gyártása, lásd: 259901
     - a hajómotor gyártása, lásd: 281101
- a széllovas-, szörfdeszka gyártása, lásd: 323001
- a szabadidő- és sporthajó karbantartása, javítása, lásd: 331502

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a videojáték elektronikus vezérlőkonzoljának gyártása, lásd: 264001
- a fémkerékpár és fémtricikli gyártása, lásd: 309201
- a beugrató eszköz gyártása, lásd: 329901
- a számítógépes játék kiadása, lásd: 582101, 582102
- a videojáték programozása, szoftverfejlesztés, lásd: 620101

Ebbe a tételbe tartozik:
- a felfújható hajó, csónak és tutaj gyártása
- a vitorlás hajó gyártása, segédmotorral vagy a nélkül
- a motorcsónak gyártása
- a szabadidő jellegű légpárnás jármű gyártása
- a személyi vízi jármű (jet-ski) gyártása
- az egyéb hobbi- és sporthajó gyártása
     - kenu, kajak, evezős csónak

Ebbe a tételbe tartozik a babák, játékok (beleértve az elektronikus játékot is), a 
méretarányos modellek és a gyerekjármű (a fémkerékpár és fémtricikli kivételével) 
gyártása, bármilyen anyagból (fa, gumi, papír, műszál stb.).

Ebbe a tételbe tartozik:
- a baba, babaruha, baba részeinek és hozzávalóinak gyártása
- az akciófigurák gyártása
- a játékállat gyártása
- a játékhangszer gyártása
- a játékkártya gyártása
- a társasjáték és hasonló táblán játszott játék gyártása
- az elektronikus játék: sakk stb. gyártása
- a kicsinyített és játékmodell, a játék villanyvasút, az építőjáték, a játékszerszám stb.
gyártása
- a kerekes játék gyártása (beleértve a műanyag játékkerékpárt, triciklit, hintalovat, 
játék babakocsit)
- a kirakós játék (puzzle) stb. gyártása
- a gumijáték gyártása, beleértve a gyermekmedencét, a felfújható gyerek 
gumicsónakot, -labdát stb.
- a bábszínház (paraván) és bábok készítése
- a gipszből készült játékfigura készítése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadidő- és sporthajó részeinek gyártása:
     - a vitorla gyártása, lásd: 139201
     - vas- és acélhorgony gyártása, lásd: 259901
     - a hajómotor gyártása, lásd: 281101
- a széllovas-, szörfdeszka gyártása, lásd: 323001
- a szabadidő- és sporthajó karbantartása, javítása, lásd: 331502

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a videojáték elektronikus vezérlőkonzoljának gyártása, lásd: 264001
- a fémkerékpár és fémtricikli gyártása, lásd: 309201
- a beugrató eszköz gyártása, lásd: 329901
- a számítógépes játék kiadása, lásd: 582101, 582102
- a videojáték programozása, szoftverfejlesztés, lásd: 620101
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Szennyvízszippantás

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése

370002

381101

Szennyvízszippantás

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Ebbe a tételbe tartozik:
- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen 
keletkezett szennyvíz, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása,
valamint a csapadékvíz gyűjtése és szállítása egyéb módon (szippantós autó)
- az egyedi zárt szennyvíztároló, a szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény, a 
lefolyó és a szennyvízakna tisztítása, ürítése, mobil vécé ürítése, tisztítása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a háztartásoknál és a gazdasági szervezeteknél képződött nem veszélyes 
települési hulladékok (háztartási vagy háztartási hulladékhoz hasonló hulladékok) 
hulladékgyűjtő edényben (zsákban, szilárd falú hulladékgyűjtő edényben), 
konténerben történő gyűjtése
- az elkülönítetten gyűjtött hasznosítható nem veszélyes hulladék gyűjtése 
háztartásoktól, közterületekről, gazdálkodó szervezetektől
- az egyéb hasznosítható hulladékok gyűjtése (pl. használt sütő olaj, biohulladék)
- az egyéb nem veszélyes hulladékok gyűjtése
- a hulladék gyűjtése nyilvános helyeken felállított hulladékgyűjtőkből
- az építési és bontási hulladékok gyűjtése
- a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék gyűjtése és 
elszállítása
- a textilgyárakból származó hulladékok gyűjtése
- az egyéb textilhulladék gyűjtése
- a nem veszélyes hulladék átrakodóállomásainak működtetése
- a zöldhulladék gyűjtése
- a reklámújságok, szóróanyagok visszagyűjtése
- a használt sütőolaj és sütőzsiradék gyűjtése, tárolása és leadása az 
újrahasznosítóknak

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a pellet és brikett, préselt és agglomerált faanyagból, növényi hulladékból és 
törmelékből, lásd: 162907
- a veszélyes hulladékok összegyűjtése, lásd: 381201
- a nem veszélyes hulladék lerakók működtetése, lásd: 382101
- a nem veszélyes hulladékok kezelése végleges lerakás céljából, lásd: 382101
- a hasznosítható hulladékok, mint pl. papír, műanyag, fém, üveg, továbbá a 
különböző frakciók szétválogatására alkalmas berendezések működtetése, lásd: 
383205, 383206
- a brikett, pellet gyártása vegyes ipari hulladékból, lásd: 383207

Ebbe a tételbe tartozik:
- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen 
keletkezett szennyvíz, valamint a csapadékvíz gyűjtése és szállítása egyéb módon 
(szippantós autó)
- az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztítása, ürítése, 
mozgó vécé ürítése, tisztítása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nem veszélyes szilárd hulladékok (pl. háztartási hulladékok) összegyűjtése egy 
településen belül, úgymint a háztartásoknál és a gazdasági szervezeteknél képződött
olyan vegyes, de nem veszélyes szilárd hulladékok összegyűjtése, amelyek 
újrahasznosítható anyagokat is tartalmazhatnak, pl. szemetesládákkal, kerekes 
gyűjtőedényekkel (kukákkal), konténerekkel stb.
- a nem veszélyes, nem hasznosítható hulladék begyűjtése háztartásoktól, 
közterületekről
- az újrafelhasználható anyagok összegyűjtése (pl. használt sütő olaj)
- a szemét összegyűjtése nyilvános helyeken felállított szemétgyűjtőkből
- az építési és bontási hulladékok összegyűjtése
- a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék összegyűjtése és 
elszállítása
- a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtése
- a nem veszélyes hulladék átrakodóállomásainak működtetése
- a zöldhulladék begyűjtése
- a reklámújságok, szóróanyagok visszagyűjtése
- a használt sütőolaj és sütőzsiradék begyűjtése, tárolása és leadása az 
újrahasznosítóknak

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a pellet és brikett, préselt és agglomerált faanyagból, növényi hulladékból és 
törmelékből, lásd: 162907
- a veszélyes hulladékok összegyűjtése, lásd: 381201
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására alkalmas lerakóhelyek 
működtetése, lásd: 382101
- a nem veszélyes hulladékok kezelése végleges lerakás céljából, lásd: 382101
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok, mint pl. papír, műanyag stb., 
különböző kategóriákba való szétválogatására alkalmas berendezések 
működtetése, lásd: 383206
- a brikett, pellet gyártása vegyes ipari hulladékból, lásd: 383207
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Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Biogáz gyártás hulladékból, komposztálás

382101

382102

382103

382104

382105

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Törölt tétel

Biogáz gyártás hulladékból

Komposztálás

Másodlagos tüzelőanyag előállítása hulladékból

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szilárd vagy nem szilárd nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása, mint pl.
     - a nem veszélyes hulladék lerakók üzemeltetése
     - a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása égetéssel, vagy egyéb 
módszerekkel, azzal együtt vagy anélkül, hogy eredményeként keletkezik-e 
elektromos energia, gőz, alternatív üzemanyag, hamu vagy egyéb, a termelés során 
keletkező, további felhasználásra alkalmas melléktermék
     - a szerves hulladék ártalmatlanítása
     - a mezőgazdasági hulladék kémiai vagy biológiai redukciója és hasonló kezelési 
tevékenységek
- az ártalmatlanításhoz kapcsolódó előkezelési-, kezelési műveletek

Ebbe a tételbe tartozik:
- a mezőgazdasági és egyéb hulladék feldolgozása biogáz termeléséhez

Ebbe a tételbe tartozik:
- a komposztálás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az energetikai hasznosításra alkalmas tüzelőanyag előállítása települési 
hulladékból, egyéb hulladékból

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a használt sütőolaj és sütőzsiradék gyűjtése, tárolása és leadása az 
újrahasznosítóknak, lásd: 381101
- a biogáz gyártás hulladékból, lásd: 382103
- a komposztálás, lásd: 382104
- a veszélyes hulladékok égetése, lásd: 382201
- a hasznosítható anyagok, mint pl. papír, műanyag, fém, üveg továbbá a különböző 
frakciók szétválogatására alkalmas berendezések működtetése, lásd: 383205, 
383206
- a talaj, vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása; a fertőzöttség 
csökkentése, lásd: 390001

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szilárd vagy nem szilárd nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása, 
mint pl.
     - a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását ellátó lerakóhelyek üzemeltetése
     - a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása égetéssel, vagy egyéb 
módszerekkel, azzal együtt vagy anélkül, hogy eredményeként keletkezik-e 
elektromos energia, gőz, komposzt, biogáz, alternatív üzemanyag, hamu vagy egyéb,
a termelés során keletkező, további felhasználásra alkalmas melléktermék
     - a szerves hulladék kezelése, ártalmatlanítása
     - a mezőgazdasági hulladék kémiai vagy biológiai redukciója és hasonló kezelési 
tevékenységek

Ebbe a tételbe tartozik:
- a mezőgazdasági és egyéb hulladék feldolgozása biogáz termeléséhez
- a komposztálás

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a használt sütőolaj és sütőzsiradék begyűjtése, tárolása és ladása az 
újrahasznosítóknak, lásd: 381101
- a biogáz gyártás hulladékból, komposztálás, lásd: 382102
- a veszélyes hulladékok égetése, lásd: 382201
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok, mint pl. papír, műanyag, használt 
palackok, fémek különböző kategóriákba szétválogatására alkalmas berendezések 
működtetése, lásd: 383205, 383206
- a talaj, vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása; a fertőzőttség 
csökkentése, lásd: 390001
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Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Egyéb eszköz bontása

382201

383104

383105

Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Egyéb eszköz, berendezés bontása

Elektromos és elektronikai berendezés bontása

Ebbe a tételbe tartozik az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd és 
nem szilárd veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, pl. a 
robbanóanyagot, oxidáló, gyúlékony, mérgező, irritáló, veszélyes, rákkeltő, korróziót 
okozó, fertőző vagy ehhez hasonló egyéb anyagot, illetve készítményt tartalmazó 
hulladékok kezelése és ártalmatlanítása.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a veszélyes hulladék veszélyességének csökkentése, eltávolítása vagy átalakítása
- a veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző berendezések üzemeltetése
- a mérgező élő vagy elhullott állatok és más fertőzött hulladékok ártalmatlanítása
- a veszélyes hulladékok égetése
- a használt termékek ártalmatlanítása, pl. a hűtőszekrényekből származó káros 
anyagok esetében

Egyéni vállalkozásként és adószámmal rendelkező magánszemélyként nem 
végezhető:
- a sugárzó radioaktív hulladékok kezelése, ártalmatlanítása és raktározása, ilyen pl.
     - kórházakból kikerülő átmenetileg (pl. az elszállításuk időtartama alatt) radioaktív 
hulladék kezelése és ártalmatlanítása
     - a radioaktív hulladékok tárolásához szükséges becsomagolás, előkészítés és 
egyéb kezelések (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet
   

Ebbe a tételbe tartozik:
- a mindenféle roncs szétbontása (pl. hajó), abból a célból, hogy kinyerjék és 
elkülönítsék az újra feldolgozható anyagokat (pl. fémmé, papírrá).

Ebbe a tételbe tartozik:
- elektromos és elektronikai berendezések szétbontása (pl. számítógép, TV és egyéb 
elektronikai berendezés)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nukleáris fűtőanyagok újra feldolgozása, lásd: 201301
- a nem veszélyes hulladékok égetése, lásd: 382101
- a talaj, a vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása, fertőzöttségének 
csökkentése, lásd: 390001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a használt termékek, pl. hűtőszekrények ártalmatlanítása a kártékony hatások 
megszüntetése érdekében, lásd: 382201
- a számítógép, TV bontása, lásd: 383105
- a hajók, számítógépek, televíziók, és egyéb készülékek, berendezések bontása a 
még használható részeik, alkatrészeik kinyerése és értékesítése céljából, lásd: G 
nemzetgazdasági ág

Ebbe a tételbe tartozik az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd és 
nem szilárd veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, pl. a 
robbanóanyagot, oxidáló, gyúlékony, mérgező, irritáló, veszélyes, rákkeltő, korróziót 
okozó, fertőző vagy ehhez hasonló egyéb anyagot, illetve készítményt tartalmazó 
hulladékok kezelése és ártalmatlanítása.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a veszélyes hulladék veszélyességének csökkentése, eltávolítása vagy átalakítása
- a veszélyes hulladékok kezelését végző berendezések üzemeltetése
- a mérgező élő vagy elhullott állatok és más fertőzött hulladékok kezelése és 
ártalmatlanítása
- a veszélyes hulladékok égetése
- a használt termékek ártalmatlanítása, pl. a hűtőszekrényekből származó káros 
anyagok esetében

Egyéni vállalkozásként és adószámmal rendelkező magánszemélyként nem 
végezhető:
- a sugárzó radioaktív hulladékok kezelése, ártalmatlanítása és raktározása, ilyen pl.
     - kórházakból kikerülő átmenetileg (pl. az elszállításuk időtartama alatt) radioaktív 
hulladék kezelése és ártalmatlanítása
     - a radioaktív hulladékok tárolásához szükséges becsomagolás, előkészítés és 
egyéb kezelések (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet
   

Ebbe a tételbe tartozik:
- a mindenféle roncs szétbontása (pl. hajó, számítógép, TV és egyéb berendezés), 
abból a célból, hogy kinyerjék és elkülönítsék az újra feldolgozható anyagokat (pl. 
fémmé, papírrá).

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nukleáris fűtőanyagok újra feldolgozása, lásd: 201301
- a nem veszélyes hulladékok égetése, lásd: 382101
- a talaj, a vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása, fertőzöttségének 
csökkentése, lásd: 390001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a használt termékek, pl. hűtőszekrények ártalmatlanítása a kártékony hatások 
megszüntetése érdekében, lásd: 382201
- a hajók, számítógépek, televíziók, és egyéb készülékek, berendezések bontása a 
még használható részeik, alkatrészeik kinyerése és értékesítése céljából, lásd: G 
nemzetgazdasági ág
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Másodlagos nyersanyag előállítása fém hulladékból383205 Másodlagos nyersanyag előállítása fém hulladékból
Ebbe a tételbe tartozik a fémhulladék, selejt feldolgozása másodlagos nyersanyaggá,
ami általában fizikai vagy kémiai átalakítási eljárást igényel.

Szintén idetartoznak a hulladék hasznosítás következő formái:
(1) nem veszélyes hulladékokból (háztartási, ipari hulladékok) a hasznosítható 
anyagok kiválogatása és osztályozása; vagy
(2) a hasznosítható, de összekevert anyagok, mint pl. fémek szétválogatása 
különböző kategóriákba.

A mechanikai vagy kémiai átalakítás eljárásai pl:
- a fémhulladék mechanikai bontása, pl. használt autó, mosógép, kerékpár stb. és ezt
követő válogatása
- a nagyméretű vastárgyak pl. vasúti kocsik méretének mechanikus csökkentése 
(darabolása)
- a fémhulladék zúzóműves aprítása (shredderezése) elhasználódott gépjárművek 
stb. esetén
- az egyéb térfogatcsökkentő mechanikai megmunkálások pl. vágás, préselés
- a fényképészeti hulladékok pl. fixálófolyadék, filmek, fotopapír fémtartalmának 
kinyerése
- a további használatra nem alkalmas eszközökből, pl. autóroncsokból, 
hűtőszekrényekből a veszélyes hulladék eltávolítása (olaj, hűtőfolyadék, üzemanyag 
stb.)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az új késztermékek előállítása (saját célra vagy külső megrendelésre) másodlagos 
nyersanyagokból, például fémtermékek előállítása fémforgácsból, lásd: a C 
nemzetgazdasági ág megfelelő szakágazataiban
- a vashulladék újraolvasztása, lásd: 241001

Ebbe a tételbe tartozik a fémhulladék, selejt feldolgozása másodlagos nyersanyaggá,
ami általában fizikai vagy kémiai átalakítási eljárást igényel.

Szintén idetartoznak a hulladék újrahasznosítás következő formái:
(1) nem veszélyes hulladékokból (háztartási, ipari hulladékok) az újrahasznosítható 
anyagok kiválogatása és osztályozása; vagy
(2) az újrahasznosítható, de összekevert anyagok, mint pl. fémek szétválogatása 
különböző kategóriákba.

A mechanikai vagy kémiai átalakítás eljárásai pl:
- a fémhulladék mechanikai bontása, pl. használt autó, mosógép, kerékpár stb. és ezt
követő válogatása
- a nagyméretű vastárgyak pl. vasúti kocsik méretének mechanikus csökkentése 
(darabolása)
- a fémhulladék zúzóműves aprítása (shredderezése) elhasználódott gépjárművek 
stb. esetén
- az egyéb térfogatcsökkentő mechanikai megmunkálások pl. vágás, préselés
- a fényképészeti hulladékok pl. fixálófolyadék, filmek, fotopapír fémtartalmának 
kinyerése
- a további használatra nem alkalmas eszközökből, pl. autóroncsokból, 
hűtőszekrényekből a veszélyes hulladék eltávolítása (olaj, hűtőfolyadék, üzemanyag 
stb.)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az új késztermékek előállítása (saját célra vagy külső megrendelésre) másodlagos 
nyersanyagokból, például fémtermékek előállítása fémforgácsból, lásd: a C 
nemzetgazdasági ág megfelelő szakágazataiban
- a vashulladék újraolvasztása, lásd: 241001
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Másodlagos nyersanyag előállítása nemfém hulladékból

Brikett, pellet gyártása vegyes ipari hulladékból

Műemlék építmény helyreállítása, restaurálása

383206

383207

412004

Másodlagos nyersanyag előállítása nemfém hulladékból

Brikett, pellet gyártása ipari hulladékból

Műemlék építmény helyreállítása, restaurálása

Ebbe a tételbe tartozik a nemfémhulladék és használt vagy használatlan nem 
fémtárgy feldolgozása, selejt feldolgozása másodlagos nyersanyaggá, ami általában 
fizikai vagy kémiai átalakítási eljárást igényel.

Szintén idetartoznak a hulladék hasznosítás következő formái:
(1) nem veszélyes hulladékokból (háztartási, ipari hulladékok) a hasznosítható 
anyagok kiválogatása és osztályozása; vagy
(2) a hasznosítható, de összekevert anyagok, mint pl. papír, műanyag, használt 
palackok szétválogatása különböző kategóriákba. 

A mechanikai vagy kémiai átalakítás eljárásai pl:
- a használt kerékabroncsok gumitartalmának kinyerése másodlagos nyersanyag 
előállítása céljából
- a műanyagok szétválogatása, aprítása és labdaccsá formálása (granulálása) cső, 
virágcserép, ágybetét, illetve ehhez hasonló termékek gyártásához szükséges 
másodlagos nyersanyag előállítása érdekében
- a műanyag- vagy gumihulladék feldolgozása (tisztítás, olvasztás, darálás, aprítás 
útján), granulátumok előállítása érdekében
- az üveghulladékok zúzása, tisztítása és szétválogatása
- a vegyi anyagok kinyerése vegyi hulladékból
- az egyéb hulladékok pl. bontási hulladékok zúzása, bontott tégla tisztítása és 
válogatása másodlagos nyersanyag előállítása céljából
- a főzésből származó olaj és zsír feldolgozása másodlagos nyersanyag előállítása 
céljából
- egyéb élelmiszer-, ital- és dohányárukból és visszamaradt anyagokból származó 
hulladékok feldolgozása másodlagos nyersanyag előállítása céljából

Ebbe a tételbe tartozik:
- a brikett és pellet gyártása vegyes, fém vagy műanyag ipari hulladékból

Ebbe a tételbe tartozik:
- a műemlék épület szerkezeti felújítása, restaurálása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az új késztermékek előállítása (saját célra vagy külső megrendelésre) másodlagos 
nyersanyagokból, például textilhulladékból sodort fonalként, papírhulladék 
pépesítésével, felhasználásával, használt gumiabroncs újrafutózásával, lásd: a C 
Feldolgozóipar nemzetgazdasági ág a megfelelő szakágazataiban
- a nem veszélyes hulladék égetése energiahasznosítással, lásd: 382101
- a nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 382101
- a szerves hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, beleértve a komposzt előállítását, 
lásd: 382104
- a hulladék égetése során nyert anyagok hasznosítása, lásd: 382 alágazat
- az átmenetileg radioaktív pl. kórházak kikerelő stb. hulladékok kezelése és 
ártalmatlanítása, lásd: 382201
- a mérgező és fertőzött hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 382201
- a hasznosítható anyagok kereskedelme (hulladék-nagykereskedelem, beleértve a 
használt eszközök begyűjtését, válogatását, csomagolását és kereskedelmét), lásd: 
467701

Ebbe a tételbe tartozik a nemfémhulladék és használt vagy használatlan nem 
fémtárgy feldolgozása, selejt feldolgozása másodlagos nyersanyaggá, ami általában 
fizikai vagy kémiai átalakítási eljárást igényel.

Szintén idetartoznak a hulladék újrahasznosítás következő formái:
(1) nem veszélyes hulladékokból (háztartási, ipari hulladékok) az újrahasznosítható 
anyagok kiválogatása és osztályozása; vagy
(2) az újrahasznosítható, de összekevert anyagok, mint pl. papír, műanyag, használt 
palackok szétválogatása különböző kategóriákba. 

A mechanikai vagy kémiai átalakítás eljárásai pl:
- a használt kerékabroncsok gumitartalmának kinyerése másodlagos nyersanyag 
előállítása céljából
- a műanyagok szétválogatása, aprítása és labdaccsá formálása (granulálása) cső, 
virágcserép, ágybetét, illetve ehhez hasonló termékek gyártásához szükséges 
másodlagos nyersanyag előállítása érdekében
- a műanyag- vagy gumihulladék feldolgozása (tisztítás, olvasztás, darálás, aprítás 
útján), granulátumok előállítása érdekében
- az üveghulladékok zúzása, tisztítása és szétválogatása
- a vegyi anyagok kinyerése vegyi hulladékból
- az egyéb hulladékok pl. bontási hulladékok zúzása, bontott tégla tisztítása és 
válogatása másodlagos nyersanyag előállítása céljából
- a főzésből származó olaj és zsír feldolgozása másodlagos nyersanyag előállítása 
céljából
- egyéb élelmiszer-, ital- és dohányárukból és visszamaradt anyagokból származó 
hulladékok feldolgozása másodlagos nyersanyag előállítása céljából

Ebbe a tételbe tartozik:
- a brikett és pellet gyártása vegyes fém vagy műanyag hulladékból 

Ebbe a tételbe tartozik:
- a műemlék épület felújítása, restaurálása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az új késztermékek előállítása (saját célra vagy külső megrendelésre) másodlagos 
nyersanyagokból, például textilhulladékból sodort fonalként, papírhulladék 
pépesítésével, felhasználásával, használt gumiabroncs újrafutózásával, lásd: a C 
Feldolgozóipar nemzetgazdasági ág a megfelelő szakágazataiban
- a nem veszélyes hulladék égetése energiahasznosítással, lásd: 382101
- a nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 382101
- a szerves hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, beleértve a komposzt előállítását, 
lásd: 382102
- a hulladék égetése során nyert anyagok újrahasznosítása, lásd: 382 alágazat
- az átmenetileg radioaktív pl. kórházak kikerelő stb. hulladékok kezelése és 
ártalmatlanítása, lásd: 382201
- a mérgező és fertőzött hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 382201
- az újrahasznosítható anyagok kereskedelme (hulladék-nagykereskedelem, 
beleértve a használt eszközök begyűjtését, válogatását, csomagolását és 
kereskedelmét), lásd: 467701 
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Gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítás

Szélvédő helyszíni karcmentesítése, rendszám gravírozása a gépkocsi 
szélvédőjére vagy más részeire

452003

452007

Gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítás

Szélvédő helyszíni karcmentesítése, rendszám gravírozása a gépkocsi 
szélvédőjére vagy más részeire

Ebbe a tételbe tartozik:
- a karosszériajavítás
- a gépkocsi karosszériájának bevonása felverődéstől és karcoktól védő réteggel
- a szélvédő, autóablak cseréje
- az autóajtó, -zár javítása
- a festés, szórásos lakkozás
- a korrózióvédelem
- a veterán autó karosszériájának restaurálása
- a személygépkocsi és egyéb gépjármű klímaberendezésének javítása
- a gépjárművek karosszéria fóliázása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szélvédő, fényszórók helyszíni karcmentesítése és bevonása felverődéstől és 
karcoktól védő réteggel
- a rendszám gravírozása gépkocsiszélvédőre vagy más részeire
- a szélvédő és kőfelverődés javítása
- a gépjármű üvegfelületeinek fóliázása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gépjárműülés újrakárpitozása, javítása, lásd: 452001
- a személygépkocsi hűtő javítása, lásd: 452001
- a gépjármű részegység és alkatrész javítása, lásd: 452008

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gépjárművek karosszéria fóliázása, lásd: 452003

Ebbe a tételbe tartozik:
- a karosszériajavítás
- a gépkocsi karosszériájának bevonása felverődéstől és karcoktól védő réteggel
- a szélvédő, autóablak cseréje
- az autóajtó, -zár javítása
- a festés, szórásos lakkozás
- a korrózióvédelem
- a veterán autó karosszériájának restaurálása
- a személygépkocsi és egyéb gépjármű klímaberendezésének javítása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szélvédő, fényszórók helyszíni karcmentesítése és bevonása felverődéstől és 
karcoktól védő réteggel
- a rendszám gravírozása gépkocsiszélvédőre vagy más részeire
- a szélvédő és kőfelverődés javítása
- a gépjármű üvegfelületeinek fóliázása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gépjárműülés újrakárpitozása, javítása, lásd: 452001
- a személygépkocsi hűtő javítása, lásd: 452001
- a gépjármű részegység és alkatrész javítása, lásd: 452008
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Hulladék-nagykereskedelem m.n.s.

Hulladék-külkereskedelem

467701

467702

Hulladék-nagykereskedelem m.n.s.

Hulladék-külkereskedelem

Ebbe a tételbe tartozik:
- az újrafeldolgozásra szánt anyag (fém- és nemfém hulladék) nagykereskedelme, 
beleértve a gyűjtést, osztályozást, szétválogatást, a használt javak (pl. autó) bontását a 
használható alkatrészek kinyerése és eladása céljából, a csomagolást, újracsomagolást, 
raktározást, elszállítást, de a tényleges átalakítási folyamat nem tartozik ide; további 
feltétel, hogy a felvásárolt és értékesített hulladék értéket képviseljen
- az autók, számítógépek, televíziókészülékek és egyéb berendezések bontása a még 
használható és értékesíthető alkatrészeik viszonteladása céljából
- a bontott építőanyag értékesítése
- a forgalomból kivont gépjárművek, hulladéknak számító gépjárművek kereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- az újrafeldolgozásra szánt anyag (fém- és nemfém hulladék) külkereskedelme, beleértve
a gyűjtést, osztályozást, szétválogatást, a használt javak bontását a használható 
alkatrészek kinyerése és eladása céljából, a csomagolást, újracsomagolást, raktározást, 
elszállítást, de a tényleges átalakítási folyamat nem tartozik ide; további feltétel, hogy a 
felvásárolt és értékesített hulladék értéket képviseljen
- a számítógépek, televíziókészülékek és egyéb berendezések bontása a még 
használható és értékesíthető alkatrészeik viszonteladása céljából
- a bontott építőanyag külkereskedelme
- a forgalomból kivont gépjárművek, hulladéknak számító gépjárművek külkereskedelme

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a háztartási és ipari hulladék összegyűjtése, lásd: 381101, 381201
- a hulladék kezelése, de nem ipari újrafeldolgozás, hanem lerakás céljából, lásd: 
382101, 382201
- a hulladékok és egyéb cikkek másodlagos nyersanyaggá alakítási folyamatai, ahol 
tényleges átalakítási folyamat megy végbe (az így keletkező másodlagos 
nyersanyag közvetlenül alkalmas ipari feldolgozásra, de nem végtermék), lásd: 
383103, 383104, 383105, 383205, 383206
- a roncsok (gépjármű, hajó, számítógép, hűtőszekrény stb.) szétbontása abból a 
célból, hogy kinyerjék és elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) 
anyagokat, lásd: 383103, 383104, 383105
- a hajóbontás, lásd: 383104
- a gépjármű zúzása, lásd: 383205
- a használtcikk-kiskereskedelem, lásd: 4779 szakágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a háztartási és ipari hulladék összegyűjtése, lásd: 381101, 381201
- a hulladék kezelése, de nem ipari újrafeldolgozás, hanem lerakás céljából, lásd: 
382101, 382201
- a hulladékok és egyéb cikkek másodlagos nyersanyaggá alakítási folyamatai, ahol 
tényleges átalakítási folyamat megy végbe (az így keletkező másodlagos 
nyersanyag közvetlenül alkalmas ipari feldolgozásra, de nem végtermék), lásd: 
383103, 383104, 383105, 383205, 383206
- a roncsok (gépjármű, hajó, számítógép, hűtőszekrény stb.) szétbontása abból a 
célból, hogy kinyerjék és elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) 
anyagokat, lásd: 383103, 383104, 383105
- a hajóbontás, lásd: 383104
- a gépjármű zúzása, lásd: 383205
- a használtcikk-kiskereskedelem, lásd: 4779 szakágazat

Ebbe a tételbe tartozik:
- az újrafeldolgozásra szánt anyag (fém- és nemfém hulladék) nagykereskedelme, 
beleértve a gyűjtést, osztályozást, szétválogatást, a használt javak (pl. autó) bontását a 
használható alkatrészek kinyerése és eladása céljából, a csomagolást, újracsomagolást, 
raktározást, elszállítást, de a tényleges átalakítási folyamat nem tartozik ide; további 
feltétel, hogy a felvásárolt és értékesített hulladék értéket képviseljen
- az autók, számítógépek, televíziókészülékek és egyéb berendezések bontása a még 
használható és értékesíthető alkatrészeik viszonteladása céljából
- a bontott építőanyag értékesítése
- a forgalomból kivont gépjárművek, hulladéknak számító gépjárművek kereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- az újrafeldolgozásra szánt anyag (fém- és nemfém hulladék) külkereskedelme, beleértve
a gyűjtést, osztályozást, szétválogatást, a használt javak bontását a használható 
alkatrészek kinyerése és eladása céljából, a csomagolást, újracsomagolást, raktározást, 
elszállítást, de a tényleges átalakítási folyamat nem tartozik ide; további feltétel, hogy a 
felvásárolt és értékesített hulladék értéket képviseljen
- a számítógépek, televíziókészülékek és egyéb berendezések bontása a még 
használható és értékesíthető alkatrészeik viszonteladása céljából
- a bontott építőanyag külkereskedelme
- a forgalomból kivont gépjárművek, hulladéknak számító gépjárművek külkereskedelme

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a háztartási és ipari hulladék összegyűjtése, lásd: 381101, 381201
- a hulladék kezelése, de nem ipari újrafeldolgozás, hanem lerakás céljából, lásd: 
382101, 382201
- a hulladékok és egyéb cikkek másodlagos nyersanyaggá alakítási folyamatai, ahol 
tényleges átalakítási folyamat megy végbe (az így keletkező másodlagos 
nyersanyag közvetlenül alkalmas ipari feldolgozásra, de nem végtermék), lásd: 
383103, 383104, 383205, 383206
- a roncsok (gépjármű, hajó, számítógép, hűtőszekrény stb.) szétbontása abból a 
célból, hogy kinyerjék és elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) 
anyagokat, lásd: 383103, 383104
- a hajóbontás, lásd: 383104
- a gépjármű zúzása, lásd: 383205
- a használtcikk-kiskereskedelem, lásd: 4779 szakágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a háztartási és ipari hulladék összegyűjtése, lásd: 381101, 381201
- a hulladék kezelése, de nem ipari újrafeldolgozás, hanem lerakás céljából, lásd: 
382101, 382201
- a hulladékok és egyéb cikkek másodlagos nyersanyaggá alakítási folyamatai, ahol 
tényleges átalakítási folyamat megy végbe (az így keletkező másodlagos 
nyersanyag közvetlenül alkalmas ipari feldolgozásra, de nem végtermék), lásd: 
383103, 383104, 383205, 383206
- a roncsok (gépjármű, hajó, számítógép, hűtőszekrény stb.) szétbontása abból a 
célból, hogy kinyerjék és elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) 
anyagokat, lásd: 383103, 383104
- a hajóbontás, lásd: 383104
- a gépjármű zúzása, lásd: 383205
- a használtcikk-kiskereskedelem, lásd: 4779 szakágazat
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Vegyes-kiskereskedelem élelmiszer jelleggel, élelmiszer diszkont

Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem m.n.s.

Általános áruházi kiskereskedelem

Gépjármű üzemanyag kiskereskedelem m.n.s.

Építőanyag és szaniteráru kiskereskedelem

471101

471901

471902

473001

475203

Vegyes-kiskereskedelem élelmiszer jelleggel, élelmiszer diszkont

Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem m.n.s.

Általános áruházi kiskereskedelem

Gépjármű üzemanyag kiskereskedelem m.n.s.

Építőanyag és szaniteráru kiskereskedelem

Ebbe a tételbe tartozik:
- az áruk széles körének kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozó üzletek, 
amelyekben az élelmiszerek és italok értékesítése a meghatározó
     - olyan általános áruházi kiskereskedelem, ahol az eladás túlsúlyát jelentő 
élelmiszer és ital mellett több más termékcsoportot is árusítanak, így pl. ruházati 
cikket, bútort, háztartási gépet, vasárut, kozmetikai terméket stb.

Ebbe a tételbe tartozik:
- az áruk széles körének bolti kiskereskedelmi értékesítése olyan üzletekben, 
amelyekben nem az élelmiszerek és italok értékesítése a meghatározó

Ebbe a tételbe tartozik:
- az olyan általános áruházi kiskereskedelem, ahol élelmiszer és ital értékesítése 
mellett, az eladás túlsúlyát más termékcsoportok jelentik, így pl. ruházati cikkek, 
bútor, háztartási gép, vasáru, kozmetikai terméket, ékszerek, játékok, sportcikkek 
stb.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gépjárművek és motorkerékpárok üzemanyagának, valamint kenő- és hűtőanyagainak 
szakosodott bolti kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a síküveg (pl. úsztatott üveg, hajlított, megmunkált üveg, biztonsági üveg, szigetelő 
üveg, üvegtükör) szakosodott bolti kiskereskedelme
- az építőanyag (pl. tégla, betonvas, faáru, nyílászáró, vízvezeték- és fűtési 
berendezés és felszerelés) szakosodott bolti kiskereskedelme
- a szanitertermékek (pl. fürdőkád, zuhanyzótálca, mosdókagyló, mosogató) 
szakosodott bolti kiskereskedelme
- az üveg, tükör méretre szabása
- a víztisztító berendezés kiskereskedelme
- az ablakra, falra szerelhető légkondicionáló (klíma) berendezés kiskereskedelme
- a bútorlap kiskereskedelme, beleértve az értékesítés részét képző 
bútorlapszabászatot és élzárást
- a fa padlóburkolat szakosodott bolti kiskereskedelme
- a parafa padlólap szakosodott bolti kiskereskedelme

Nem ide tartozik: 
- a dohányáru kiskereskedelem, lásd: 472601

Nem ide tartozik: 
- a dohányáru kiskereskedelem, lásd: 472601

Nem ide tartozik: 
- a dohányáru kiskereskedelem, lásd: 472601

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az üzemanyagok nagykereskedelme, lásd: 467102
- a háztartási tüzelőolaj szakosodott bolti kiskereskedelme, lásd: 477819
- a palackozott gáz szakosodott bolti kiskereskedelme, lásd: 477824

Ebbe a tételbe tartozik:
- az áruk széles körének kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozó üzletek, 
amelyekben az élelmiszerek, italok és dohányáruk értékesítése a meghatározó
     - olyan általános áruházi kiskereskedelem, ahol az eladás túlsúlyát jelentő 
élelmiszer, ital és dohányáruk mellett több más termékcsoportot is árusítanak, így pl.
ruházati cikket, bútort, háztartási gépet, vasárut, kozmetikai terméket stb.

Ebbe a tételbe tartozik:
- az áruk széles körének bolti kiskereskedelmi értékesítése olyan üzletekben, 
amelyekben nem az élelmiszerek, italok és dohányáruk értékesítése a meghatározó

Ebbe a tételbe tartozik:
- az olyan általános áruházi kiskereskedelem, ahol élelmiszer, ital és dohányáru 
értékesítése mellett, az eladás túlsúlyát más termékcsoportok jelentik, így pl. 
ruházati cikkek, bútor, háztartási gép, vasáru, kozmetikai terméket, ékszerek, 
játékok, sportcikkek stb.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gépjárművek és motorkerékpárok üzemanyagának, valamint kenő- és hűtőanyagainak 
szakosodott bolti kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a síküveg (pl. úsztatott üveg, hajlított, megmunkált üveg, biztonsági üveg, szigetelő 
üveg, üvegtükör) szakosodott bolti kiskereskedelme
- az építőanyag (pl. tégla, betonvas, faáru, nyílászáró, vízvezeték- és fűtési 
berendezés és felszerelés) szakosodott bolti kiskereskedelme
- a szanitertermékek (pl. fürdőkád, zuhanyzótálca, mosdókagyló, mosogató) 
szakosodott bolti kiskereskedelme
- az üveg, tükör méretre szabása
- a víztisztító berendezés kiskereskedelme
- az ablakra, falra szerelhető légkondicionáló (klíma) berendezés kiskereskedelme

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az üzemanyagok nagykereskedelme, lásd: 467102
- a háztartási tüzelőolaj, palackozott gáz kiskereskedelme, lásd: 477818
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Épületfa kiskereskedelem

Szőnyeg-kiskereskedelem

Fotó-, optikai cikk kiskereskedelme

Látszerészek tevékenysége

Egyéb használtcikk-kiskereskedelem

475205

475304

477808

477827

477901

Épületfa kiskereskedelem

Szőnyeg-kiskereskedelem

Fotó-, optikai cikk kiskereskedelme

Látszerészek tevékenysége

Egyéb használtcikk-kiskereskedelem

Ebbe a tételbe tartozik:
- az épületfa szakosodott bolti kiskereskedelme
- a szauna szakosodott bolti kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a lábtörlők, szőnyegek szakosodott bolti kiskereskedelme
- a padlóburkolók (pl. szőnyegpadló, linóleum és műanyag padlóburkoló) szakosodott bolti
kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a foto-, optikai- és precíziós műszer (pl. fotolemez, film, fotovegyszer, fényképészeti
fényforrás, távcső, optikai teleszkóp, mikroszkóp, fényképezőgép, vetítők, 
fotooptikai alkatrész és tartozék, kézi hosszmérő, fénymérő, hőmérő) szakosodott 
bolti kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a látszerészek (optikusok) tevékenysége
- a kontaktlencse, szemüveglencse, szemüveg, szemüvegkeret szakosodott bolti 
kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéb használt cikk (pl. sportszer, játék) szakosodott bolti kiskereskedelme

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a parafa padlólap szakosodott bolti kiskereskedelme, lásd: 475203

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a parafa padlólap szakosodott bolti kiskereskedelme, lásd: 475203

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a kontaktlencse, szemüveglencse, szemüveg, szemüvegkeret szakosodott bolti 
kiskereskedelme, lásd: 477827

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a roncsok (hajó, számítógép, hűtőszekrény stb.) szétbontása abból a célból, hogy 
kinyerjék és elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) anyagokat, lásd: 
383103, 383104, 383105
- a használt gépjármű és a használt gépjárműalkatrész kiskereskedelme, lásd: 
451102, 451902, 453201
- a használt motorkerékpár és a használt motorkerékpár-alkatrész kiskereskedelme, 
lásd: 454005, 454007

Ebbe a tételbe tartozik:
- az épületfa szakosodott bolti kiskereskedelme
- a szauna szakosodott bolti kiskereskedelme
- a parafa padlólap szakosodott bolti kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a lábtörlők, szőnyegek szakosodott bolti kiskereskedelme
- a padlóburkolók (pl. szőnyegpadló, linóleum és műanyag padlóburkoló) szakosodott bolti
kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a foto-, optikai- és precíziós műszer (pl. fotolemez, film, fotovegyszer, fényképészeti
fényforrás, kontaktlencse, szemüveglencse, szemüveg, szemüvegkeret, távcső, 
optikai teleszkóp, mikroszkóp, fényképezőgép, vetítők, fotooptikai alkatrész és 
tartozék, kézi hosszmérő, fénymérő, hőmérő) szakosodott bolti kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- a látszerészek (optikusok) tevékenysége

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéb használt cikk (pl. sportszer, játék) szakosodott bolti kiskereskedelme

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a parafa padlólap szakosodott bolti kiskereskedelme, lásd: 475205

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a roncsok (hajó, számítógép, hűtőszekrény stb.) szétbontása abból a célból, hogy 
kinyerjék és elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) anyagokat, lásd: 
383103, 383104
- a használt gépjármű és a használt gépjárműalkatrész kiskereskedelme, lásd: 
451102, 451902, 453201
- a használt motorkerékpár és a használt motorkerékpár-alkatrész kiskereskedelme, 
lásd: 454005, 454007
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Használtiparcikk-kiskereskedelem

Üzleten kivüli kiskereskedelem

477906

479904

Használtiparcikk-kiskereskedelem

Üzleten kivüli kiskereskedelem

Ebbe a tételbe tartozik:
- a használt iparcikk pl. fűnyíró, láncfűrész szakosodott bolti kiskereskedelme
- a használt elektronikai iparcikk (pl. televízió, telefon stb.) szakosodott bolti 
kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- az áruk értékesítése megbízás alapján közvetlenül a fogyasztóknak 
(magánszemélyeknek)
- a nem bolti bizományosi, ügynöki kiskereskedelmi tevékenység 
- a saját számlás házaló kereskedelem

A 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről alapján a fogalom meghatározások az 
alábbiak:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő
más javára termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és 
azokra megbízás alapján szerződést köt;
Üzleten kívüli kereskedés: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által 
a termék forgalmazása céljából a vásárlónak - annak kifejezett kérése nélkül - a lakásán, 
munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból 
szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység;

Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján (lásd lábjegyzet):
- a kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék
- a gyógyszer, gyógyszernek minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati 
segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, 
növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati termék
- az élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével
- az élő állat, növényi szaporítóanyag
- a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes 
tűzveszélyességei osztályba sorolt anyag
- a veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott 
anyag
- a drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy
- a jövedéki termék
- az olyan egyéb termék, amelynek a forgalmazását külön jogszabály előzetes 
engedélyhez köti 

Lábjegyzet: 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a roncsok (hajó, számítógép, hűtőszekrény stb.) szétbontása abból a célból, hogy 
kinyerjék és elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) anyagokat, lásd: 
383103, 383104, 383105
- a használt gépjármű és a használt gépjárműalkatrész kiskereskedelme, lásd: 
451102, 451902, 453201
- a használt motorkerékpár és a használt motorkerékpár-alkatrész kiskereskedelme, 
lásd: 454005, 454007

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a tüzelőanyag üzleten kívüli kiskereskedelme, lásd: 479906
- a nem szociális jellegű bér bevásárlás, lásd: 960901

Ebbe a tételbe tartozik:
- a használt iparcikk pl. fűnyíró, láncfűrész szakosodott bolti kiskereskedelme
- a használt elektronikai iparcikk (pl. televízió, telefon stb.) szakosodott bolti 
kiskereskedelme

Ebbe a tételbe tartozik:
- az áruk értékesítése megbízás alapján közvetlenül a fogyasztóknak 
(magánszemélyeknek)
- a nem bolti bizományosi, ügynöki kiskereskedelmi tevékenység 
- a saját számlás házaló kereskedelem

A 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről alapján a fogalom meghatározások az 
alábbiak:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő
más javára termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és 
azokra megbízás alapján szerződést köt;
Üzleten kívüli kereskedés: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által 
a termék forgalmazása céljából a vásárlónak - annak kifejezett kérése nélkül - a lakásán, 
munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból 
szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység;

Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján (lásd lábjegyzet):
- a kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék
- a gyógyszer, gyógyszernek minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati 
segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, 
növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati termék
- az élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével
- az élő állat, növényi szaporítóanyag
- a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes 
tűzveszélyességei osztályba sorolt anyag
- a veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott 
anyag
- a drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy
- a jövedéki termék
- az olyan egyéb termék, amelynek a forgalmazását külön jogszabály előzetes 
engedélyhez köti 

Lábjegyzet: 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a roncsok (hajó, számítógép, hűtőszekrény stb.) szétbontása abból a célból, hogy 
kinyerjék és elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) anyagokat, lásd: 
383103, 383104
- a használt gépjármű és a használt gépjárműalkatrész kiskereskedelme, lásd: 
451102, 451902, 453201
- a használt motorkerékpár és a használt motorkerékpár-alkatrész kiskereskedelme, 
lásd: 454005, 454007

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nem szociális jellegű bér bevásárlás, lásd: 960901
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Tüzelőanyag kiskereskedelme házhoz szállítással

Pecsenye és más húsalapú készítmény sütése

Palacsinta-, lángos-, pizzasütés

479906

561002

561003

Tüzelőanyag  üzleten kívüli kiskereskedelme

Pecsenye és más húsalapú készítmény sütése

Palacsinta-, lángos-, pizzasütés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fűtőanyag (tüzelőolaj, tűzifa stb.) értékesítése házaló kereskedelem keretében, 
lásd.: lábjegyzet 
Lábjegyzet: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag (pl. PB gáz)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a forgalmazás helyén (pl. vendéglátóipari egységben, rendezvényen, piacon 
felállított/ kitelepült vendéglátóhelyen) előállított, azonnali közvetlen fogyasztásra 
alkalmas ételek, mint pl. frissen sült (grillezett) húsok, pecsenyék és más húsalapú 
készítmények, sült és főtt kolbász, hurka, virsli, füstölt vagy sült hal sütése (lásd 
lábjegyzet); 

Ezen szolgáltatások mellett  nem jellemző az ülőhely biztosítása illetve pincéri 
felszolgálás nincs.

Lábjegyzet: 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet, hatályon kívül helyezte: 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet

Ebbe a tételbe tartozik:
- a forgalmazás helyén (pl. vendéglátóipari egységben, rendezvényen, piacon 
felállított/ kitelepült vendéglátóhelyen) előállított, azonnali közvetlen fogyasztásra 
alkalmas palacsinta-, lángos-, gofri-, minifánk, pizza, kemencés kenyérlángos 
értékesítése (lásd lábjegyzet)

Ezen szolgáltatások mellett  nem jellemző az ülőhely biztosítása illetve pincéri 
felszolgálás nincs.

Lábjegyzet: 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet, hatályon kívül helyezte: 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a tűzifa szakosodott kiskereskedelme házhozszállítással, telephelyi (telefonos, 
személyes) rendelés esetén, lásd: 477818
- a háztartási tüzelőolaj szakosodott bolti kiskereskedelme, lásd: 477819
- a palackozott gáz szakosodott bolti kiskereskedelme, lásd: 477824

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mozgó vendéglátás, lásd: 561004
- a forgalmazás helyén előállított kürtőskalács értékesítése közvetlen fogyasztásra, 
lásd: 561011

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fűtőanyag (gáz, tüzelőolaj, tűzifa stb.) közvetlen értékesítése, házhozszállítással

Ebbe a tételbe tartozik:
- a forgalmazás helyén előállított frissen sült (grillezett) húsok, pecsenyék és más 
húsalapú készítmények, sült és főtt kolbász, hurka, virsli, füstölt vagy sült hal sütése
(lásd lábjegyzet); 

Ezen szolgáltatások mellett nem biztosítanak ülőhelyet és nincs pincéri felszolgálás.

Lábjegyzet: 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet, hatályon kívül helyezte: 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet

Ebbe a tételbe tartozik:
- a forgalmazás helyén előállított (lásd lábjegyzet) palacsinta-, lángos-, gofri-, pizza 
árusítása
- a kemencés kenyérlángos sütés rendezvényeken, piacon
- a kürtöskalács árusítása mozgó büfé kocsiból
Ezen szolgáltatások mellett nem biztosítanak ülőhelyet és nincs pincéri felszolgálás.

Lábjegyzet: 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet, hatályon kívül helyezte: 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a munkahelyi étkeztetés, lásd: 562901
- a közétkeztetés, lásd: 562903
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Egyéb üzlethez nem kötött vendéglátás

Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé

561004

561005

Egyéb üzlethez nem kötött vendéglátás

Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé

Ebbe a tételbe tartozik:
- a közterületi értékesítés keretében forgalmazható ételek és italok (pl. pattogatott 
kukorica, főtt kukorica, sült gesztenye, vattacukor, fagylalt, jégkrém, ásványvíz, 
üdítőital, kávéital, nyers tej, büfétermék, sütőipari termékek, előrecsomagolt 
sütemények, édességek) elkészítése és felszolgálása azonnali közvetlen 
fogyasztásra 
- a mozgó vendéglátás (lásd lábjegyzet), azonnali közvetlen fogyasztásra alkalmas 
ételek készítése és felszolgálása mozgó (motorizált vagy nem motoros) járműből 

Ezen szolgáltatások mellett nem jellemző az ülőhely biztosítása illetve pincéri 
felszolgálás nincs.

Lábjegyzet: Mozgó vendéglátó egységnek a folyamatos mozgásban lévő, azaz az 
értékesítési helyüket a vendégek igényeihez igazodó egységeket tekintjük, mint pl. a 
folyamatos mozgásban lévő fagylalt-, hot-dog-, perec-, kukoricaárust stb. A 
rendezvényekre, vásárokra kitelepülő vendéglátó egységek tevékenysége nem 
minősül mozgó vendéglátásnak.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a forgalmazás helyén (pl. vendéglátóipari egységben, rendezvényen, piacon 
felállított/ kitelepült vendéglátóhelyen) előállított azonnali közvetlen fogyasztásra 
alkalmas ételek, mint pl. grillezett húsok, frissen sültek, sült és főtt kolbász, hurka, 
virsli, füstölt vagy sült hal, lángos-, palacsinta, gofri, pizza, meleg és hideg 
szendvicsfélék kiszolgálása valamint ezen ételek fogyasztásához közvetlenül 
kapcsolódó termékek, gyárilag előre csomagolt élelmiszerek, valamint italok 
árusítása (lásd lábjegyzet) 
- az ételt központi egységben való elkészítése és onnan való kiszállítása a lakosság, 
magánszemély részére, pl. food expressz (lásd lábjegyzet)

Ezen szolgáltatások mellett  nem jellemző az ülőhely biztosítása illetve pincéri 
felszolgálás nincs.

Lábjegyzet: 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet, hatályon kívül helyezte: 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ételt központi egységben való elkészítése és onnan való kiszállítása a lakosság, 
magánszemély részére, pl. food expressz, lásd: 561005
- a rendezvényre kitelepülő alkalmi vendéglátó egységek tevékenysége a 
tevékenység jellegének megfelelően, lásd: 561002, 561003, 561005, 561006, 561011

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a meghatározóan pecsenye és húsalapú készítmények sütésére szakosodott 
vendéglátás, lásd: 561002
- a meghatározóan palacsinta, lángos, pizza sütésére szakosodott vendéglátás, lásd:
561003
- a munkahelyi étkeztetés, lásd: 562901
- a közétkeztetés, lásd: 562903

Ebbe a tételbe tartozik:
- a közterületi értékesítés keretében forgalmazható ételek és italok (pl. pattogatott 
kukorica, főtt kukorica, sült gesztenye, vattacukor, fagylalt, jégkrém, ásványvíz, 
üdítőital, kávéital, nyers tej, büfétermék, sütőipari termékek, előrecsomagolt 
sütemények, édességek) elkészítése és felszolgálása azonnali közvetlen 
fogyasztásra motoros vagy nem motoros járműből, vagy élelmiszer-szállító kocsiból 
(mozgó ételszolgáltatás)
- a mozgó fagylaltozó és süteményárusítás
- a mozgó büfé tevékenysége

Ezen szolgáltatások mellett nem biztosítanak ülőhelyet és nincs pincéri felszolgálás.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a melegített kész-, illetve félkész ételek, frissen sült (grillezett) húsok, halak, nyers 
saláták és zöldségfélék, sütő- és édesipari termékek, kávé, szeszes és szeszmentes 
italok stb. árusítása (lásd lábjegyzet)
- az ételt központi egységben való elkészítése és onnan való kiszállítása a lakosság, 
magánszemély részére, pl. food expressz (lásd lábjegyzet)
Ezen szolgáltatások mellett nem biztosítanak ülőhelyet és nincs pincéri felszolgálás.

Lábjegyzet: 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet, hatályon kívül helyezte: 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ételt központi egységben való elkészítése és onnan való kiszállítása a lakosság, 
magánszemély részére, pl. food expressz, lásd: 561005
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Falatozó (büfé), hidegkonyhás büfé szolgáltatás

Zenés szórakozóhely (mulató, varieté, bár, diszkó) működtetése

Lakóingatlan kezelése

561006

561011

563001

683202

Falatozó (büfé), hidegkonyhás büfé szolgáltatás

Kürtőskalács sütés

Zenés szórakozóhely (mulató, varieté, bár, diszkó) működtetése

Lakóingatlan kezelése

Ebbe a tételbe tartozik:
- Nem a forgalmazás helyén/ nem helyben készített azonnali, közvetlen fogyasztásra 
alkalmas ételek kiszolgálása valamint ezen ételek fogyasztásához közvetlenül 
kapcsolódó termékek, gyárilag előre csomagolt élelmiszerek, valamint italok 
árusítása (lásd lábjegyzet)
Ezen szolgáltatások mellett nem jellemző az ülőhely biztosítása illetve pincéri 
felszolgálás nincs.

Lábjegyzet: 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet, hatályon kívül helyezte: 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet

Ebbe a tételbe tartozik:
- a forgalmazás helyén előállított (pl. üzletben, piacon, rendezvényen) kürtőskalács 
értékesítése közvetlen fogyasztásra
Ezen szolgáltatások mellett nem jellemző az ülőhely biztosítása, illetve pincéri 
felszolgálás nincs.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a zenés szórakozóhely (mulató, varieté, bár, diszkó) működtetése 
italszolgáltatással 
- a különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve, 
étel, élő és gépzene-szolgáltatás, szórakoztató műsor mellett vagy anélkül (lásd 
lábjegyzet)

Lábjegyzet: 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet, hatályon kívül helyezte: 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet

Ebbe a tételbe tartozik:
- a házak és egyéb lakóingatlanok üzemeltetése díjazásért vagy szerződéses alapon
- a többlakásos apartmanház (vagy többcélú többségében lakásokat tartalmazó 
épületek) üzemeltetése
- a mobil lakások (lakókonténerek) elhelyezésére szolgáló területek üzemeltetése
- a bérleti díj (lakbér) összegyűjtése
- a közös tulajdonú lakóházak kezelése (társasház-, szövetkezeti ház kezelés, közös 
képviselet)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a kürtőskalács készítése nem közvetlen fogyasztásra, lásd: 107103
- a mozgó vendéglátás, lásd: 561004

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az előre csomagolt/elkészített italok viszonteladása, lásd: 47 ágazat
- az italok kiskereskedelmi értékesítése automatán keresztül, lásd: 479903
- az ételkészítés és ehhez kapcsolodó italszolgáltatás, lásd: 5610 szakágazat
- a diszkó és táncterem működtetése italszolgáltatás nélkül, lásd: 932904

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hideg ételek, nyers saláták és zöldségfélék, sütő- és édesipari termékek, 
cukrászati készítmények (pl. fagylalt), kávé, szeszes és szeszmentes italok árusítása
(lásd lábjegyzet)
Ezen szolgáltatások mellett nem biztosítanak ülőhelyet és nincs pincéri felszolgálás.

Lábjegyzet: 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet, hatályon kívül helyezte: 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet

Ebbe a tételbe tartozik:
- a zenés szórakozóhely (mulató, varieté, bár, diszkó) működtetése
- a különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve, 
étel, élő és gépzene-szolgáltatás, szórakoztató műsor mellett vagy anélkül (lásd 
lábjegyzet)

Lábjegyzet: 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet, hatályon kívül helyezte: 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet

Ebbe a tételbe tartozik:
- a házak és egyéb lakóingatlanok üzemeltetése díjazásért vagy szerződéses alapon
- a többlakásos apartmanház (vagy többcélú többségében lakásokat tartalmazó 
épületek) üzemeltetése
- a mobil lakások (lakókonténerek) elhelyezésére szolgáló területek üzemeltetése
- a bérleti díj (lakbér) összegyűjtése
- a közös tulajdonú lakóházak kezelése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az előre csomagolt/elkészített italok viszonteladása, lásd: 47 ágazat
- az italok kiskereskedelmi értékesítése automatán keresztül, lásd: 479903
- az ételkészítés és ehhez kapcsolodó italszolgáltatás, lásd: 5610 szakágazat
- a diszkó és táncterem működtetése italszolgáltatás nélkül, lásd: 932904
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Táj- és kertépítészeti tervezés

Építészeti műszaki rajzolás

Műszaki rajzolás (kivéve: építészeti)

Belsőépítészeti-tervezés, -tanácsadás

711104

711105

711208

741003

Táj- és kertépítészeti tervezés

Építészeti műszaki rajzolás

Műszaki rajzolás (kivéve: építészeti)

Belsőépítészeti-tervezés, -tanácsadás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a terep és zöldfelületek kertépítészeti kialakításának a tervezése (a belső út és 
burkolatrendszerrel együtt); kertépítészeti, növénytelepítési, valamint önálló táj- és 
kertépítészeti tervek készítése (közpark, közkert, köztér, történeti kert stb.), továbbá 
a kertépítészeti műtárgy tervezési szakterületnél (ÉKM) meghatározott feladatok. 
Telepítési tanulmányterv, beépítési terv zöldfelület alakítási munkarészeinek 
elkészítése, valamint ha jogszabály táj- és természetvédelmi szakhatósági 
közreműködést ír elő, az ehhez szükséges jogszabályban meghatározott 
dokumentáció elkészítése (lásd lábjegyzet)
- a tájépítészeti, környezetépítészeti tervek készítése
- a kert on-line tervezése
- a kert és tájépítészeti 3D modellezés

Lábjegyzet: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Ebbe a tételbe tartozik:
- az építéstervezés területén a mérnöki utasításoknak megfelelően a tervek 
mérethelyes megszerkesztése, megrajzolása, a tervekhez kapcsolódóan számítások
és költségvetés készítése
- az építészeti látványtervek készítése
- az építészeti 3D modellezés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a mérnöki utasításoknak megfelelően a tervek mérethelyes megszerkesztése, 
megrajzolása
- az objektumok 3D modellezése szkenneléssel vagy manuálisan

Ebbe a tételbe tartozik: 
- a belsőépítészeti tervezés, az emberek fizikai, esztétikai és funkcionális igényeinek 
megfelelő belső terek tervezése
- a belsőépítészeti tervek rajzolása
- a belsőépítészeti tervezés keretében történő 3D modellezés

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a kert és tájépítészeti 3D modellezés, lásd: 711104 
- a nem építészeti tervek műszaki rajzolása, lásd: 711208
- a nem építészeti 3D objektum modellezés, lásd: 711208
- a belsőépítészeti tervezés keretében történő 3D modellezés, lásd: 741003

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az építészeti tervek műszaki rajzolása, lásd: 711105
- az építészeti 3D modellezés, lásd: 711105

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az építészmérnöki tervezés, lásd: 711101

Ebbe a tételbe tartozik:
- a terep és zöldfelületek kertépítészeti kialakításának a tervezése (a belső út és 
burkolatrendszerrel együtt); kertépítészeti, növénytelepítési, valamint önálló táj- és 
kertépítészeti tervek készítése (közpark, közkert, köztér, történeti kert stb.), továbbá 
a kertépítészeti műtárgy tervezési szakterületnél (ÉKM) meghatározott feladatok. 
Telepítési tanulmányterv, beépítési terv zöldfelület alakítási munkarészeinek 
elkészítése, valamint ha jogszabály táj- és természetvédelmi szakhatósági 
közreműködést ír elő, az ehhez szükséges jogszabályban meghatározott 
dokumentáció elkészítése (lásd lábjegyzet)
- a tájépítészeti, környezetépítészeti tervek készítése
- a kert on-line tervezése

Lábjegyzet: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Ebbe a tételbe tartozik:
- az építéstervezés területén a mérnöki utasításoknak megfelelően a tervek 
mérethelyes megszerkesztése, megrajzolása, a tervekhez kapcsolódóan számítások
és költségvetés készítése
- az építészeti látványtervek készítése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a mérnöki utasításoknak megfelelően a tervek mérethelyes megszerkesztése, 
megrajzolása

Ebbe a tételbe tartozik: 
- a belsőépítészeti tervezés, az emberek fizikai, esztétikai és funkcionális igényeinek 
megfelelő belső terek tervezése
- a belsőépítészeti tervek rajzolása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nem építészeti tervek műszaki rajzolása, lásd: 711208

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az építészeti tervek műszaki rajzolása, lásd: 711105

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az építészmérnöki tervezés, lásd: 711101
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Közvetítési, ügynöki szolgáltatás

Egészségügyi tervezés, szakértés, módszertani feladatok végzése

Falugazdász tevékenység

Állat-egészségügyi szakasszisztencia

Főiskolai és egyetemi oktatás, alapképzés és mesterképzés

Egyéb felsőfokú továbbképzés

749002

749009

749013

750002

854201

854203

Közvetítési, ügynöki szolgáltatás

Egészségügyi tervezés, szakértés, módszertani feladatok végzése

Törölt tétel

Törölt tétel

Főiskolai és egyetemi oktatás, alapképzés és mesterképzés

Egyéb felsőfokú továbbképzés

Ebbe a tételbe tartozik:
- az üzleti ügynöki tevékenység, mint pl. kis- és közepes méretű vállalkozások 
vételének és eladásának lebonyolítása, beleértve a szakértői tevékenységet

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egészségügyi tervezés, szakértés
- a betegjogi képviselői szolgáltatás
- a kórházhigiénikus
- a rehabilitációs orvosszakértői tevékenység

Ebbe a tételbe tartozik:
- a felsőfokú képzés első, második és harmadik szintje (felsőfokú alap-, mester- és 
doktori képzések)
- az osztatlan képzés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a felsőfokú szakképzés
- az előadó-művészet felsőfokú végzettséget adó képzése
- a felsőfokú szakirányú továbbképzés

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ingatlanügynöki tevékenység, lásd: 683101, 683103

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az élelmiszerekkel kapcsolatos állat-egészségügyi vizsgálat és ellenőrzés, lásd: 
712001
- a pszichológiai tanácsadás oktatás során pl. pályaalkalmasság elbírálásával 
kapcsolatosan, lásd: 856001
- a laktációs, szoptatási tanácsadás, lásd: 869001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a felnőttképzés a 855 alágazatban meghatározottak szerint

Ebbe a tételbe tartozik:
- az üzleti ügynöki tevékenység, mint pl. kis- és közepes méretű vállalkozások 
vételének és eladásának lebonyolítása, beleértve a szakértői tevékenységet, kivéve 
az ingatlanügynöki szolgáltatást

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egészségügyi tervezés, szakértés
- a betegjogi képviselői szolgáltatás
- a kórházhigiénikus
- a rehabilitációs orvosszakértői tevékenység
- a laktációs szaktanácsadás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a falugazdász, akinek a feladata: a mezőgazdasággal kapcsolatos ügyek bonyolítása, 
őstermelői tevékenységek segítése, földterületekre, állattartásra, beruházásokra, stb. kiírt 
pályázatok, ill. támogatásokban való közreműködés; kapcsolattartás a gazdálkodók és a 
földművelésügyi hivatal között

Ebbe a tételbe tartozik:
- az állatorvosi asszisztensi és más kisegítő szakszemélyzet tevékenysége

Ebbe a tételbe tartozik:
- a felsőfokú képzés első, második és harmadik szintje (felsőfokú alap-, mester- és 
doktori képzések)
- a felsőfokú szakirányú továbbképzés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a felsőfokú szakképzés
- az osztatlan képzés
- az előadó-művészet felsőfokú végzettséget adó képzése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ingatlanügynöki tevékenység, lásd: 683101, 683103
- a szabadalmakkal kapcsolatos ügynöki tevékenység (szabadalmak vételének és 
eladásának intézése), lásd: 749007
- a magánszemélyek megbízásából szerződtetés közvetítése  filmes, színházi vagy 
egyéb szórakoztató produkcióban, sportban (pl. előadóművészek, amatőrök, 
sportolók részére szerep, fellépési lehetőség, sportesemény stb. felkutatása), lásd: 
749008

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az élelmiszerekkel kapcsolatos állat-egészségügyi vizsgálat és ellenőrzés, lásd: 
712001
- a pszichológiai tanácsadás oktatás során pl. pályaalkalmasság elbírálásával 
kapcsolatosan, lásd: 856001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a felnőttképzés a 855 alágazatban meghatározottak szerint



META RENDSZER     OVTJ változás lista 2022.NOV.   30. 
KSH

21 . oldal 

Kódszám 202212  202106

canq_v2_u

Sport és szabadidős képzés

Szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban

855101

861001

Sport és szabadidős képzés

Szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban

Ebbe a tételbe tartozik:
- a táborban és iskolában folyó csoportos és egyéni sportképzés; a képzés 
szervezett keretek között, különböző formákban történhet a megrendelő 
sportlétesítményében, edzőpályán, oktatási intézményben vagy egyéb módon
     - a sporttanfolyam (baseball, kosárlabda, krikett, labdarúgás, jégkorong, tenisz, 
műkorcsolyázás stb.)
     - az edzőtábori sportoktatás
     - a tornatanfolyam
     - a lovastanfolyam, lovasiskola, fogathajtás oktatás
     - az úszótanfolyam, úszásoktatás
     - a hivatásos sportoktatók, tanárok, (személyi)edzők tevékenysége
     - a harcművészeti tanfolyam
     - a kártyajáték (pl. a bridzs) tanfolyama
     - a jógatanfolyam vezetése, jógaoktatók tevékenysége
     - a tai chi oktatása (a mozdulatok megtanítása)
     - az ejtőernyős oktatás, képzés
     - az arctorna tanfolyam

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fekvőbeteg szakellátásban végzett szakorvosi feladatok
Elsősorban a fekvőbeteg ellátásra irányuló közvetlen orvosi felügyelet alatt végzett 
tevékenység: diagnosztikai (orvosi laboratórium, pathológiai, genetikai, képalkotó, 
mikrobiológiai) és terápiás tevékenység.

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a rekreációs és szabadidős táboroztatás, amely sportoktatást és edzést is magába 
foglal, lásd: 553004
- az akadémiák, főiskolák és egyetemek által nyújtott sport és szabadidősport oktatás, 
lásd: 8510-8542 szakágazatok
- a kulturális képzés, lásd: 8552 szakágazat
- az intim-, szem-, gerinc-, gyógytorna, lásd: 869001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a 
gyógyászati laboratóriumot, lásd: 712001
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 750001
- a kórházak járóbeteg szakrendelői ellátása, lásd: 8621, 8622 szakágazat
- az általános és a szakfogorvosi ellátás pl. a fogászati, a szájsebészeti, a 
gyermekfogászati, a szájkórtani és a fogszabályozási tevékenység, lásd: 8623 
szakágazat
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 862 alágazat
- a fekvőbetegeknek nyújtott egyéb egészségügyi ellátás a kórházon kívül, lásd: 
869001
- az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 869001

Ebbe a tételbe tartozik:
- a táborban és iskolában folyó csoportos és egyéni sportképzés; a képzés 
szervezett keretek között, különböző formákban történhet a megrendelő 
sportlétesítményében, edzőpályán, oktatási intézményben vagy egyéb módon
     - a sporttanfolyam (baseball, kosárlabda, krikett, labdarúgás, jégkorong, tenisz, 
műkorcsolyázás stb.)
     - az edzőtábori sportoktatás
     - a tornatanfolyam
     - a lovastanfolyam, lovasiskola, fogathajtás oktatás
     - az úszótanfolyam, úszásoktatás
     - a hivatásos sportoktatók, tanárok, (személyi)edzők, úszómesterek tevékenysége
     - a harcművészeti tanfolyam
     - a kártyajáték (pl. a bridzs) tanfolyama
     - a jógatanfolyam vezetése, jógaoktatók tevékenysége
     - a tai chi oktatása (a mozdulatok megtanítása)
     - az ejtőernyős oktatás, képzés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fekvőbeteg szakellátásban végzett szakorvosi feladatok
Elsősorban a fekvőbeteg ellátásra irányuló közvetlen orvosi felügyelet alatt végzett 
tevékenység: diagnosztikai (orvosi laboratórium, pathológiai, genetikai, képalkotó, 
mikrobiológiai) és terápiás tevékenység.

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a rekreációs és szabadidős táboroztatás, amely sportoktatást és edzést is magába 
foglal, lásd: 553004
- az akadémiák, főiskolák és egyetemek által nyújtott sport és szabadidősport oktatás, 
lásd: 8510-8542 szakágazatok
- a kulturális képzés, lásd: 8552 szakágazat
- az intim-, szem-, gerinc-, gyógytorna, lásd: 869001
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Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban

Hospice ellátás a fekvőbeteg gyógyintézeti szakellátásban

Egészségügyi alapellátás

861002

861005

862101

Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban

Hospice ellátás a fekvőbeteg gyógyintézeti szakellátásban

Egészségügyi alapellátás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadfoglalkozású szakorvosi (lásd lábjegyzet) egészségügyi tevékenység 
fekvőbeteg-ellátásban, mint pl.
     - orvosi szolgáltatás (sebészeti, nőgyógyászati, szülészeti, rehabilitációs ellátás stb.)
     - laboratórium, radiológiai és az aneszteziológiai szolgáltatás
        
Lábjegyzet: A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített orvos nem minősül egészségügyi 
szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi 
szolgáltató nevében jár el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító 
igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet eleget az egészségügyi 
tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi 
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába. 
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely  az egészségügyi 
államigazgatási szervhez történő bejelentést követően végezhető. Azon tevékenységek 
sorolhatók ide, melyek fekvőbeteg ellátásban feltüntetésre kerültek, mint orvosi 
tevékenységek.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szakorvosi irányítás alatt fekvőbetegeknek nyújtott hospice ellátás - a palliatív (lásd 
lábjegyzet) betegek ellátása (ápolás, gondozás, életminőség javítása érdekében)

Lábjegyzet: azon betegek aktív, teljes körű ellátása, akiknek a betegségére a gyógyító 
kezelések már nincsenek hatással

Ebbe a tételbe tartozik:
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás
- a foglalkozás-egészségügyi alapellátás
- a gyermek- és ifjúság-egészségügyi alapellátás

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a 
gyógyászati laboratóriumot, lásd: 712001
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 750001
- a kórházak járóbeteg szakrendelői ellátása, lásd: 8621, 8622 szakágazat
- az általános és a szakfogorvosi ellátás pl. a fogászati, a szájsebészeti, a 
gyermekfogászati, a szájkórtani és a fogszabályozási tevékenység, lásd: 8623 
szakágazat
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 862 alágazat
- a fekvőbetegeknek nyújtott egyéb egészségügyi ellátás a kórházon kívül, lásd: 
869001, 869003
- az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 869001, 869003

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a hospice ellátás a beteg otthonában, lásd: 869009

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610 szakágazat
- a nem orvosi végzettségűek, mint pl. a szülésznők, az ápolók és a gyógytornászok 
tevékenysége, lásd: 869001, 869004

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadfoglalkozású szakorvosi (lásd lábjegyzet) egészségügyi tevékenység 
fekvőbeteg-ellátásban, mint pl.
     - orvosi szolgáltatás (sebészeti, nőgyógyászati, szülészeti, rehabilitációs ellátás stb.)
     - laboratórium, radiológiai és az aneszteziológiai szolgáltatás
        
Lábjegyzet: A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített orvos nem minősül egészségügyi 
szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi 
szolgáltató nevében jár el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító 
igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet eleget az egészségügyi 
tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi 
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába. 
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely  az egészségügyi 
államigazgatási szervhez történő bejelentést követően végezhető. Azon tevékenységek 
sorolhatók ide, melyek fekvőbeteg ellátásban feltüntetésre kerültek, mint orvosi 
tevékenységek.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szakorvosi irányítás alatt fekvőbetegeknek nyújtott hospice ellátás - a palliatív (lásd 
lábjegyzet) betegek ellátása (ápolás, gondozás, életminőség javítása érdekében)

Lábjegyzet: azon betegek aktív, teljes körű ellátása, akiknek a betegségére a gyógyító 
kezelések már nincsenek hatással

Ebbe a tételbe tartozik:
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás
- a foglalkozás-egészségügyi alapellátás
- a gyermek- és ifjúság-egészségügyi alapellátás

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a 
gyógyászati laboratóriumot, lásd: 712001
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 750001
- a kórházak járóbeteg szakrendelői ellátása, lásd: 8621, 8622 szakágazat
- az általános és a szakfogorvosi ellátás pl. a fogászati, a szájsebészeti, a 
gyermekfogászati, a szájkórtani és a fogszabályozási tevékenység, lásd: 8623 
szakágazat
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 862 alágazat
- a fekvőbetegeknek egyéb egészségügyi ellátása kórházon kívül, lásd: 869001
- az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 869001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 861002
- a nem orvosi végzettségűek, mint pl. a szülésznők, az ápolók és a gyógytornászok 
tevékenysége, lásd: 869001, 869004
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Szabadfoglalkozású orvosi tevékenység alapellátásban

Szakorvosi tevékenység járóbeteg-ellátásban

862102

862201

Szabadfoglalkozású orvosi tevékenység alapellátásban

Szakorvosi tevékenység járóbeteg-ellátásban

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fizikai és/vagy mentális betegségeket kezelő orvosok betegségmegelőzésből, 
diagnosztizálásból és gyógykezelésből álló általános tevékenysége, mint pl. 
tanácsadás, vizsgálatok stb.

A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített orvos nem minősül egészségügyi 
szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi 
szolgáltató nevében jár el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító 
igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet eleget az egészségügyi 
tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi 
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába.
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely  az 
egészségügyi államigazgatási szervhez történő bejelentést követően végezhető. 
Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek a járóbetegek alapellátásában 
feltüntetésre kerültek mint orvosi tevékenységek.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a  speciális szakterületen végzett szakorvosi vizsgálat, konzultáció és 
gyógykezelés
- a képalkotó diagnosztikai  (röntgen, ultrahang, endoszkópia) felvételek elemzése, 
értékelése
- az orvosi természetgyógyászati - nem konvencionális szakellátás
- a műtét előtti szakorvos által végzett tanácsadás
- a járóbeteg szakrendelők gyógykezelési szolgáltatása, mint pl. kemoterápia, inzulin 
terápia, légzőszervi kezelés
- a járóbetegek egynapos (pl. sebészeti) ellátása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610 szakágazat
- a nem orvosi végzettségűek, mint pl. a szülésznők, az ápolók és a gyógytornászok 
tevékenysége, lásd: 869001, 869003, 869004

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610 szakágazat
- a nem orvosi végzettségűek, mint pl. a szülésznők, a védőnők, az ápolók és a 
gyógytornászok tevékenysége, lásd: 869001, 869003, 869004
- a nem orvosi természetgyógyászati ellátás, lásd: 869005

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fizikai és/vagy mentális betegségeket kezelő orvosok betegségmegelőzésből, 
diagnosztizálásból és gyógykezelésből álló általános tevékenysége, mint pl. 
tanácsadás, vizsgálatok stb.

A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített orvos nem minősül egészségügyi 
szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi 
szolgáltató nevében jár el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító 
igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet eleget az egészségügyi 
tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi 
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába.
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely  az 
egészségügyi államigazgatási szervhez történő bejelentést követően végezhető. 
Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek a járóbeteg ellátásban feltüntetésre 
kerültek mint orvosi tevékenységek.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a  speciális szakterületen végzett szakorvosi vizsgálat, konzultáció és kezelés
- a képalkotó diagnosztikai  (röntgen, ultrahang, endoszkópia) felvételek elemzése, 
értékelése
- az orvosi természetgyógyászati - nem konvencionális szakellátás
- a gyermekgyógyászati, szülészeti, nőgyógyászati, neurológiai és pszichiátriai, 
valamint egyéb szakorvosi konzultáció
- a műtét előtti tanácsadás
- a járóbeteg szakrendelők gyógykezelési szolgáltatása, mint pl. kemoterápia, inzulin 
terápia, légzőszervi kezelés
- az egynapos sebészet

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 861002
- a nem orvosi végzettségűek, mint pl. a szülésznők, az ápolók és a gyógytornászok 
tevékenysége, lásd: 869001, 869004

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 861002
- a nem orvosi végzettségűek, mint pl. a szülésznők, az ápolók és a gyógytornászok 
tevékenysége, lásd: 869001, 869004
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Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység járóbeteg-ellátásban

Fogorvosi járóbeteg-ellátás m.n.s.

862202

862301

Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység járóbeteg-ellátásban

Fogorvosi járóbeteg-ellátás m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a  speciális szakterületen végzett szakorvosi vizsgálat, konzultáció és 
gyógykezelés
- a képalkotó diagnosztikai  (röntgen, ultrahang, endoszkópia) felvételek értékelése
- az orvosi természetgyógyászati - nem konvencionális szakellátás 
- a műtét előtti szakorvos által végzett tanácsadás
- a járóbeteg szakrendelők gyógykezelési szolgáltatása, mint pl. inzulin terápia, 
légzőszervi kezelés
- a járóbetegek egynapos (pl. sebészeti) ellátása

A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített orvos nem minősül egészségügyi 
szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi 
szolgáltató nevében jár el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító 
igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet eleget az egészségügyi 
tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi 
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába.
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely  az 
egészségügyi államigazgatási szervhez történő bejelentést követően végezhető. 
Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek járóbeteg szakellátásban feltüntetésre 
kerültek mint orvosi tevékenységek.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fogorvosi alap- és szakellátás, pl. fogászat, az endodontia (lásd lábjegyzet) és a 
gyermekfogászat, iskolafogászat; parodontológia
- a fogszabályozás, mint pl. a kiálló fogak, keresztharapás, mélyharapás stb. kezelése
- a szájsebészeti szakellátás (dento-alveoláris szájsebészet)
- az egyéb fogorvosi szakellátás, pl. fogágykezelés, gyökérkezelés és fogsor helyreállítás
- a fogászati betegségek és a szájüreg elváltozásainak diagnosztizálása és 
gyógykezelése, valamint a fogbetegségek megelőzését célzó szolgáltatások

Lábjegyzet: a fogbetegségekkel foglalkozó tudományág

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610 szakágazat
- a nem orvosi végzettségűek, mint pl. a szülésznők, a védőnők, az ápolók és a 
gyógytornászok tevékenysége, lásd: 869001, 869003, 869004
- a nem orvosi természetgyógyászati ellátás, lásd: 869005
- a családtervezési tanácsadás gyógykezelés nélkül, lásd: 889901

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása 
fogtechnikai laboratóriumokban, lásd: 325003
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610 szakágazat
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a szájhigiénikusok tevékenysége, lásd: 869001

Ebbe a tételbe tartozik:
- a  speciális szakterületen végzett szakorvosi vizsgálat, konzultáció és kezelés
- a képalkotó diagnosztikai  (röntgen, ultrahang, endoszkópia) felvételek értékelése
- az orvosi természetgyógyászati - nem konvencionális szakellátás 
- a gyermekgyógyászati, szülészeti, nőgyógyászati, neurológiai és pszichiátriai, 
valamint egyéb szakorvosi konzultáció
- a műtét előtti tanácsadás
- a járóbeteg szakrendelők gyógykezelési szolgáltatása, mint pl. inzulin terápia, 
légzőszervi kezelés
- az egynapos sebészet

A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített orvos nem minősül egészségügyi 
szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi 
szolgáltató nevében jár el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító 
igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet eleget az egészségügyi 
tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi 
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába.
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely  az 
egészségügyi államigazgatási szervhez történő bejelentést követően végezhető. 
Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek járóbeteg ellátásban feltüntetésre 
kerültek mint orvosi tevékenységek.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fogorvosi alap- és szakellátás, pl. fogászat, az endodontia (lásd lábjegyzet) és a 
gyermekfogászat, iskolafogászat; parodontológia
- a fogszabályozás, mint pl. a kiálló fogak, keresztharapás, mélyharapás stb. kezelése
- a szájsebészeti szakellátás (dento-alveoláris szájsebészet)
- az egyéb fogorvosi szakellátás, pl. fogágykezelés, gyökérkezelés és fogsor helyreállítás
- a fogászati betegségek és a szájüreg elváltozásainak diagnosztizálása és 
gyógykezelése, valamint a fogbetegségek megelőzését célzó szolgáltatások

Lábjegyzet: a fogbetegségekkel foglalkozó tudományág

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 861002
- a nem orvosi végzettségűek, mint pl. a szülésznők, az ápolók és a gyógytornászok 
tevékenysége, lásd: 869001, 869004
- a családtervezési tanácsadás gyógykezelés nélkül, lásd: 889901

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása 
fogtechnikai laboratóriumokban, lásd: 325003
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 861002, 861006
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a szájhigiénikusok tevékenysége, lásd: 869001
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Szabad foglalkozású egészségügyi tevékenység fogorvosi szakellátásban862302 Szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység fogorvosi szakellátásban
Ebbe a tételbe tartozik:
- a fogorvosi alap- és szakellátás, pl. fogászat, az endodontia (lásd lábjegyzet) és a 
gyermekfogászat, iskolafogászat; parodontológia
- a fogszabályozás, mint pl. a kiálló fogak, keresztharapás, mélyharapás stb. 
kezelése
- a szájsebészeti szakellátás (dento-alveoláris szájsebészet)
- az egyéb fogorvosi szakellátás, pl. fogágykezelés, gyökérkezelés és fogsor 
helyreállítás
- a fogászati betegségek és a szájüreg elváltozásainak diagnosztizálása és 
gyógykezelése, valamint a fogbetegségek megelőzését célzó szolgáltatások

A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített fogorvos nem minősül egészségügyi 
szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi 
szolgáltató nevében jár el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító 
igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet eleget az egészségügyi 
tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi 
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába.
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely  az 
egészségügyi államigazgatási szervhez történő bejelentést követően végezhető. 
Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek a járóbeteg fogorvosi szakellátásban 
feltüntetésre kerültek mint egészségügyi tevékenységek.

Lábjegyzet: a fogbetegségekkel foglalkozó tudományág

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása 
fogtechnikai laboratóriumokban, lásd: 325003
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610 szakágazat
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a szájhigiénikusok tevékenysége, lásd: 869001, 
869003

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fogorvosi alap- és szakellátás, pl. fogászat, az endodontia (lásd lábjegyzet) és a 
gyermekfogászat, iskolafogászat; parodontológia
- a fogszabályozás, mint pl. a kiálló fogak, keresztharapás, mélyharapás stb. 
kezelése
- a szájsebészeti szakellátás (dento-alveoláris szájsebészet)
- az egyéb fogorvosi szakellátás, pl. fogágykezelés, gyökérkezelés és fogsor 
helyreállítás
- a fogászati betegségek és a szájüreg elváltozásainak diagnosztizálása és 
gyógykezelése, valamint a fogbetegségek megelőzését célzó szolgáltatások

A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített fogorvos nem minősül egészségügyi 
szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi 
szolgáltató nevében jár el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító 
igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet eleget az egészségügyi 
tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi 
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába.
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely  az 
egészségügyi államigazgatási szervhez történő bejelentést követően végezhető. 
Azon tevékenységek sorolhatók ide, melyek a járóbeteg ellátásban feltüntetésre 
kerültek mint egészségügyi tevékenységek.

Lábjegyzet: a fogbetegségekkel foglalkozó tudományág

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása 
fogtechnikai laboratóriumokban, lásd: 325003
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 861002, 861006
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a szájhigiénikusok tevékenysége, lásd: 869001
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Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)869001 Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)
Ebbe a tételbe tartozik:
- a szülésznő (bába) 
- az egyéb egészségügyi szakápolás, a látásvizsgálat (optometria), a hidroterápia, a 
munkaterápia, a beszédterápia területén
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a fogászati terapeuták, a fogászati asszisztensek
és a szájhigiénikusok tevékenysége, akik a fogorvostól külön, de időszakos 
felügyelete alatt dolgoznak
- a mentőszolgálat, vízimentés
- a gyógytestnevelés, gerinctorna, gyógytorna, szemtorna, tartásjavító-, intimtorna
- a babatorna, kismamatorna, babamasszázs 
- a fizikoterápia, az ergoterápia területén nyújtott szolgáltatás
- a képalkotó diagnosztikai szolgáltatások elemzés vagy értékelés nélkül, pl. röntgen,
ultrahang, mágneses rezonancia (MRI)
- az orvosi laboratóriumi asszisztensi tevékenység
- az alvó emberek alvásdiagnosztikai viszgálata
- a vércukorszint mérés és hasonló szűrővizsgálatok végzése az egészségnapokon
- a laktációs, szoptatási tanácsadás
- a hajgyógyászati tevékenység

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai 
laboratóriumokban, lásd: 325003
- az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás, lásd: 49, 50 
és 51 ágazat
- a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés, lásd: 712001
- az élelmiszer-higiéniai tesztelések, vizsgálatok, lásd: 712001
- a kórházak tevékenysége, lásd: 8610 szakágazat
- az orvosok és a fogorvosok tevékenysége, lásd: 862 alágazat
- a mentőápoló, betegszállító sofőr, lásd: 869003
- az otthoni szakápolás, lásd: 869004
- a manuálterápia, lásd: 869005
- a humánkineziológiai szolgáltatás, lásd: 869011
- a dúlai szolgáltatás, lásd: 869012
- a bentlakásos ápolást nyújtó ellátás, lásd: 871001

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szülésznő (bába) 
- az egyéb egészségügyi szakápolás, a látásvizsgálat (optometria), a hidroterápia, a 
munkaterápia, a beszédterápia területén
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a fogászati terapeuták, a fogászati asszisztensek
és a szájhigiénikusok tevékenysége, akik a fogorvostól külön, de időszakos 
felügyelete alatt dolgoznak
- a mentőszolgálat
- a gyógytestnevelés, gerinctorna, gyógytorna, szemtorna, tartásjavító-, intimtorna 
(lásd lábjegyzet) 
- a babatorna, kismamatorna, babamasszázs 
- a fizikoterápia, az ergoterápia területén nyújtott szolgáltatás
- a képalkotó diagnosztikai szolgáltatások elemzés vagy értékelés nélkül, pl. röntgen,
ultrahang, mágneses rezonancia (MRI)
- az orvosi laboratóriumi asszisztensi tevékenység
- az alvó emberek alvásdiagnosztikai viszgálata
- a vércukorszint mérés és hasonló szűrővizsgálatok végzése az egészségnapokon

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai
laboratóriumokban, lásd: 325003
- az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás, lásd: 49, 50 
és 51 ágazat
- a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés, lásd: 712001
- az élelmiszer-higiéniai tesztelések, vizsgálatok, lásd: 712001
- a kórházak tevékenysége, lásd: 8610 szakágazat
- az orvosok és a fogorvosok tevékenysége, lásd: 862 alágazat
- a mentőápoló, betegszállító sofőr, lásd: 869003
- az otthoni szakápolás, lásd: 869004
- a manuálterápia, lásd: 869005
- a humánkineziológiai szolgáltatás, lásd: 869011
- a dúlai szolgáltatás, lásd: 869012
- a bentlakásos ápolást nyújtó ellátás, lásd: 871001
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Szabadfoglalkozású tevékenység egészségügyi ellátásban

Természetgyógyászati ellátás

869003

869005

Szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység egyéb humán-
egészségügyi ellátásban (kivéve: orvosok, fogorvosok)

Természetgyógyászati ellátás

Ebbe a tevékenységbe tartozik:
- az egyéb, máshova nem sorolt humán-egészségügyi szolgáltatások, mint pl. foglalkozás 
terápia, beszédterápia, táplálkozásterápia, stb.
- a mentőápoló
- a fizikoterápia, az ergoterápia területén nyújtott szolgáltatás
- a képalkotó diagnosztikai szolgáltatások elemzés vagy értékelés nélkül, pl. röntgen, 
ultrahang, mágneses rezonancia (MRI)
- az orvosi laboratóriumi asszisztensi tevékenység
- a megkülönböztetett jelzéssel ellátott mentő, betegszállító gépjármű és orvosi ügyeleti 
személygépkocsi sofőrjének tevékenysége
- a közegészségügyi-járványügyi ellenőr munkája

A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített szakdolgozó nem minősül egészségügyi 
szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi 
szolgáltató nevében jár el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító 
igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet eleget az egészségügyi 
tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi 
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába.
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely  az egészségügyi 
államigazgatási szervhez történő bejelentést követően végezhető. Azon tevékenységek 
sorolhatók ide, melyek a járóbeteg ellátásban feltüntetésre kerültek mint egészségügyi 
tevékenységek.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a csontkovács, a homeopátiás kezelés, a hátgerincmasszázs, az akupunktúra stb. 
területén végzett ellátás
- a kineziológusi tevékenység
- a köpölyözés, a fül és testgyertya kezelés
- a sóterápia
- a reiki energiakezelés, a nyirokdrenázs, a Dorn-gerincterápia 
- a manuálterápia

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a homeopátia, akupunktúra, lásd: 869005
- a természetgyógyászati ellátás, lásd: 869005

Ebbe a tevékenységbe tartozik:
- az egyéb, máshova nem sorolt humán-egészségügyi szolgáltatások, mint pl. foglalkozás 
terápia, beszédterápia, táplálkozásterápia, stb.
- a mentőápoló
- a fizikoterápia, az ergoterápia területén nyújtott szolgáltatás
- a képalkotó diagnosztikai szolgáltatások elemzés vagy értékelés nélkül, pl. röntgen, 
ultrahang, mágneses rezonancia (MRI)
- az orvosi laboratóriumi asszisztensi tevékenység
- a megkülönböztetett jelzéssel ellátott mentő, betegszállító gépjármű és orvosi ügyeleti 
személygépkocsi sofőrjének tevékenysége
- a közegészségügyi-járványügyi ellenőr munkája

A szabadfoglalkozású jogviszonyt létesített szakdolgozó nem minősül egészségügyi 
szolgáltatónak. A szabadfoglalkozó nem a saját, hanem az őt megbízó egészségügyi 
szolgáltató nevében jár el. A szabadfoglalkozású jogviszony ellátására jogosító 
igazolvánnyal rendelkező kizárólag csak személyesen tehet eleget az egészségügyi 
tevékenység ellátásának, csak az igazolványában feltüntetett egészségügyi 
tevékenységet végezheti, és nincs lehetősége mást bevonni a feladat ellátásába.
Megbízási szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás, mely  az egészségügyi 
államigazgatási szervhez történő bejelentést követően végezhető. Azon tevékenységek 
sorolhatók ide, melyek a járóbeteg ellátásban feltüntetésre kerültek mint egészségügyi 
tevékenységek.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a csontkovács, a homeopátiás kezelés, a hátgerincmasszázs, az akupunktúra stb. 
területén végzett ellátás
- a kineziológusi tevékenység
- a köpölyözés, a fül és testgyertya kezelés
- a sóterápia

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a homeopátia, akupunktúra, lásd: 869005
- a természetgyógyászati ellátás, lásd: 869005
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Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként)

Hospice ellátás a beteg otthonában

869007

869009

Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként)

Hospice ellátás a beteg otthonában

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nem egészségügyi szolgáltatásként végzett mentálegészségügyi ellátás, mint pl.:
- a mentálhigiénés tanácsadás, lelkigondozás, amennyiben nem egészségügyi 
szolgáltatásként végzi
- a művészetterapeuták (zene, képzőművészet, tánc) tevékenysége
- a pszichodráma asszisztens - amennyiben nem szakmai ismeretek, módszerek 
oktatása, átadása, hanem pl. a személyiség fejlesztése történik (pl. vezetési 
képesség-, stressztűrés-, kapcsolatteremtő és probléma megoldó-képesség növelő, 
önismeret, csoportviselkedésmód-ismeret)
- a telefonos lelkisegélyszolgálat, preventív tevékenységek az egészségfejlesztés és 
mentálhigiéné területén
- a szülő-csecsemő-kisgyermek konzulensi tevékenység, amely alkalmas a 
koragyermekkori érzelem- és viselkedésszabályozási, valamint kapcsolati 
nehézségek időbeni felismerése, ezirányú intervenciók speciális alkalmazására
- a családterapeuta
- a személyiségfejlesztő tréningek vezetése, business coaching, életvezetési 
tanácsadás, család és párkapcsolati coach tevékenység

Azok a mentálhigiénés ellátásban dolgozó szakemberek tartoznak ide, akik nem 
rendelkeznek egészségügyi végzettséggel (pl.: pszichológus, művészetterapeuta, 
állat asszisztált terapeuta).

Ebbe a tételbe tartozik:
- a végső stádiumú betegek otthonában történő hospice ellátása az otthoni 
szakápolás és kiegészítő szolgáltatások (mentálhigiénés gondozás, tanácsadás, 
diétás gondozás, tanácsadás, gyógyszerelés (fájdalomcsillapítás) tervezése, 
ellenőrzése, szociális tevékenységek szervezése) biztosításával

Nem ide tartozik:
- a lovasterápia, lásd: 869010
- a humánkineziológiai szolgáltatás, lásd: 869011
- a dúlai szolgáltatás, lásd: 869012

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nem egészségügyi szolgáltatásként végzett mentálegészségügyi ellátás, mint pl.:
- a mentálhigiénés tanácsadás, amennyiben nem egészségügyi szolgáltatásként 
végzi
- a művészetterapeuták (zene, képzőművészet, tánc) tevékenysége
- a pszichodráma asszisztens - amennyiben nem szakmai ismeretek, módszerek 
oktatása, átadása, hanem pl. a személyiség fejlesztése történik (pl. vezetési 
képesség-, stressztűrés-, kapcsolatteremtő és probléma megoldó-képesség növelő, 
önismeret, csoportviselkedésmód-ismeret)
- a telefonos lelkisegélyszolgálat, preventív tevékenységek az egészségfejlesztés és 
mentálhigiéne területén
- a szülő-csecsemő-kisgyermek konzulensi tevékenység, amely alkalmas a 
koragyermekkori érzelem- és viselkedésszabályozási, valamint kapcsolati 
nehézségek időbeni felismerése, ezirányú intervenciók speciális alkalmazására
- a családterapeuta

Azok a mentálhigiénés ellátásban dolgozó szakemberek tartoznak ide, akik nem 
rendelkeznek egészségügyi végzettséggel (pl.: pszichológus, művészetterápeuta, 
állat asszisztált terápeuta).

Ebbe a tételbe tartozik:
- a végső stádiumú betegek otthonában történő hospice ellátása az otthoni 
szakápolás és kiegészítő szolgáltatások (mentálhigiénés gondozás, tanácsadás, 
diétás gondozás, tanácsadás, gyógyszerelés (fájdalomcsillapítás) tervezése, 
ellenőrzése, szociális tevékenységek szervezése) biztosításával; a hospice ellátás a 
terminális állapotban lévő betegek körében megteremti az emberséges környezetet 
és feltételeket a haldokláshoz; törekszik a beteg szenvedéseinek enyhítésére, teljes 
testi- és lelki komfortjának megteremtésére, valamint segíti a családot a gyász 
feldolgozásában

Nem ide tartozik:
- a lovasterápia, lásd: 869010
- a humánkineziológiai szolgáltatás, lásd: 869011
- a dúlai szolgáltatás, lásd: 869012
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Bentlakásos, nem kórházi ápolás m.n.s.

Idősek otthonának működtetése

Pszichiátriai betegek otthonának működtetése

Szenvedélybetegek otthonának működtetése

Fogyatékos személyek otthonának működtetése

Hajléktalanok otthonának  működtetése

871001

871002

871003

871004

871005

871006

Bentlakásos, nem kórházi ápolás m.n.s.

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Ebbe a tételbe tartozik:
- az elhelyezés a helyszíni egészségügyi ellátással egybekötve, állandó orvosi 
felügyelet nélkül (pl. szanatórium)
- az utógondozás, lábadozó beteg intézeti ápolása
- a bentlakásos nem kórházi ellátás, ahol az ápolás a meghatározó a szociális 
ellátással szemben 
-az idősek otthonának és az időskorúak gondozóházának működtetése
- a pszichiátriai betegek otthonának és átmeneti otthonának működtetése
- a szenvedélybetegek otthonának és  átmeneti otthonának működtetése
- a fogyatékos személyek otthonának és  gondozóházának működtetése
- a hajléktalanok otthonának  működtetése
- a demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a bentlakásos elhelyezés egészségügyi ellátással egybekötve, orvosi felügyelet 
mellett, lásd: 861002, 861004, 861005, 861006
- az egészségügyi szakképzettségűek által végzett házi ápolás, lásd: 862, 869 
alágazat
- az idősek bentlakásos ellátása ápolás nélkül vagy minimális ápolással, lásd: 
873001
- a szociális ellátás elhelyezéssel, mint pl. gyermekotthonok, hajléktalanok átmeneti 
szállásai, lásd: 8790 ágazat

Ebbe a tételbe tartozik:
- az elhelyezés a helyszíni egészségügyi ellátással egybekötve, állandó orvosi 
felügyelet nélkül (pl. szanatórium)
- az utógondozás, lábadozó beteg intézeti ápolása

Ebbe a tételbe tartozik:
- az idősek otthonának működtetése; elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött 
személyeknek ápolása, gondozása, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti 
kezelést nem igényel

Ebbe a tételbe tartozik:
- a pszichiátriai betegek otthonának működtetése; az otthonba az a krónikus pszichiátriai 
beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető 
állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint 
szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szomatikus és mentális állapotot stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő, önálló 
életvitelre időlegesen nem képes, de kötelező intézeti gyógykezelésre nem szoruló 
szenvedélybetegek otthonának működtetése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a súlyosan és/vagy halmozottan sérült emberek otthonának működtetése, gondozása, 
nevelése, fejlesztése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hajléktalanok otthonának működtetése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a bentlakásos elhelyezés egészségügyi ellátással egybekötve, orvosi felügyelet 
mellett, lásd: 861002, 861004, 861005, 861006
- az egészségügyi szakképzettségűek által végzett házi ápolás, lásd: 862, 869 
alágazat
- az idősek bentlakásos ellátása ápolás nélkül vagy minimális ápolással, lásd: 
873001
- a szociális ellátás elhelyezéssel, mint pl. gyermekotthonok, gyermekszállások, 
hajléktalanok átmeneti szállásai, lásd: 8790 ágazat
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Időskorúak gondozóházának működtetése

Fogyatékos személyek gondozóházának működtetése

Pszichiátriai betegek átmeneti otthonának működtetése

Szenvedélybetegek átmeneti otthonának működtetése

Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása m.n.s.

Pszichiátriai betegek lakóotthonának működtetése

871007

871008

871009

871010

871011

872001

872002

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása m.n.s.

Törölt tétel

Ebbe a tételbe tartozik:
- a mentális betegséggel vagy függőségi problémákkal küzdők bentlakásos (de nem 
kórházi) ellátása
- a pszichiátriai betegek lakóotthonának és rehabilitációs intézményének 
működtetése
- a szenvedélybetegek lakóotthonának és rehabilitációs intézményének működtetése
- a támogatott lakhatás biztosítása pszichiátriai- és szenvedélybetegek részére

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a kórházi mentális ellátás, lásd: 8610 szakágazat
- az idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása, lásd: 8730 szakágazat

Ebbe a tételbe tartozik:
- azok az időskorúak gondozóházának működtetése, akik önmaguk ellátásáról betegség, 
szociális, illetve családi probléma miatt átmenetileg nem képesek gondoskodni (pl. 
betegség, kórházi kezelést követően)

Ebbe a tételbe tartozik:
- azoknak a fogyatékos személyeknek gondozóházának működtetése, az ellátásuk 
biztosítása, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a 
család tehermentesítése teszi indokolttá

Ebbe a tételbe tartozik:
- a pszichiátriai betegek átmeneti otthonának működtetése - az a pszichiátriai beteg 
elhelyezése, akinek ellátása átmenetileg más intézményben, vagy a családjában nem 
oldható meg, viszont tartós bentlakásos intézményi elhelyezése, vagy fekvőbeteg 
gyógyintézeti kezelése nem indokolt
(Az intézményben élők számottevő pszichiátriai kezelést nem igényelnek, nem 
veszélyeztető állapotúak, mindennapi életvitelük megszervezésében szükséges azonban 
számukra az intézmény segítsége)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szenvedélybetegek átmeneti otthonának működtetése
      - az a személy elhelyezése, akinél szakorvosi szakvélemény alapján 
szenvedélybetegség került megállapításra, és ellátása átmeneti jelleggel családjában 
vagy lakókörzetében nem oldható meg
     - az a szenvedélybeteg, aki szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító 
kezelést igényel, önálló életvitelre időlegesen nem képes, de meghatározott kötelező 
intézeti gyógykezelésre nem szorul

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fokozott ápolást, gondozást igénylő demens személyek tartós bentlakásos ellátása; az 
idősek otthona ellátását igénybe vevő demencia körébe tartozó kórképpel rendelkező 
személyek ellátása az intézményen belül különállóan, intenzív gondozást biztosító 
részlegben

Ebbe a tételbe tartozik:
- a mentális betegséggel vagy függőségi problémákkal küzdők bentlakásos (de nem 
kórházi) ellátása
- az érzelmi zavarokkal küzdők ellátása lakóotthonban 
- a mentálisan retardáltak intézményi ellátása ápolással, gondozással
- a mentális betegek "félúton ház" központjainak tevékenysége

Ebbe a tételbe tartozik:
- a krónikus pszichiátriai betegségben szenvedő személyek ellátása lakóotthon keretében

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a kórházi mentális ellátás, lásd: 8610 szakágazat
- az idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása, lásd: 8730 szakágazat
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Szenvedélybetegek lakóotthonának működtetése

Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményének működtetése

Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének működtetése 

Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

872003

872004

872005

872006

872007

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szenvedélybetegek ellátása lakóotthon keretében

Ebbe a tételbe tartozik:
- a pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményének a működtetése - azaz az ellátást 
igénybevevő önálló életvezetési képességének kialakítása, fejlesztése, a társadalomba 
való integrálódásának segítése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének működtetése - a 16. életévét betöltött
szenvedélybetegek, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és 
utógondozására nincs más mód; a gondozottak részére képzési, munka jellegű vagy 
terápiás foglalkoztatást szerveznek és előkészítik a családi és lakóhelyi környezetükbe 
történő visszatérésüket

Ebbe a tételbe tartozik:
- a pszichiátriai betegek részére biztosított támogatott lakhatás, ami az életkornak, 
egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló 
életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosít:
    - lakhatási szolgáltatást
    - önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka 
körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt
    - az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást
     - az ellátott komplex szükségeletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén: 
étkezést, ápolás-gondozást, fejlesztést, társadalmi életben való részvételt segítő 
szolgáltatásokat (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szenvedélybetegek részére biztosított támogatott lakhatás, ami az életkornak, 
egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló 
életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosít:
    - lakhatási szolgáltatást
    - önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka 
körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt
    - az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást
     - az ellátott komplex szükségeletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén: 
étkezést, ápolás-gondozást, fejlesztést, társadalmi életben való részvételt segítő 
szolgáltatásokat (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
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Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása m.n.s.

Fogyatékos személyek lakóotthona

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

873001

873002

873003

873004

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása m.n.s.

Törölt tétel

Törölt tétel

Törölt tétel

Ebbe a tételbe tartozik:
- a teljes önellátásra nem képesek és/vagy önállóan élni nem kívánó időskorúak és a 
fogyatékkal élők bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása; az ellátás 
általában magában foglalja a szállás, az ellátás, a felügyelet és a mindennapi élethez 
nyújtott segítség biztosítását csakúgy, mint a háztartási szolgáltatásokat
- az értelmi fogyatékos, látás-, hallás-, mozgássérültek intézményi ellátása
- az ellátás a nyugdíjasházakban 
- a fogyatékos személyek lakóotthonának,  rehabilitációs intézményének 
működtetése 
-a  támogatott lakhatás biztosítása fogyatékos személyek részére

Nem ebbe az tételbe tartozik:
- az idősek otthonának működtetése, lásd: 871001
- a szociális ellátás szállásnyújtással, ahol a gyógykezelés vagy oktatás nem 
meghatározó tényezők, lásd: 8790 szakágazat

Ebbe a tételbe tartozik:
- a teljes önellátásra nem képesek és/vagy önállóan élni nem kívánó időskorúak és a 
fogyatékkal élők bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása; az ellátás 
általában magában foglalja a szállás, az ellátás, a felügyelet és a mindennapi élethez 
nyújtott segítség biztosítását csakúgy, mint a háztartási szolgáltatásokat
- a szellemi fogyatékkal élők, látás-, hallás-, mozgássérültek intézményi ellátása
- az ellátás a folyamatos ápolást biztosító nyugdíjasházakban 
- az ellátás a minimális ápolást biztosító idősek-otthonában
- az ápolás nélküli ellátás az idősek otthonában

Ebbe a tételbe tartozik:
- az olyan középsúlyos, illetve súlyos értelmileg sérült emberek teljes körű ápolása, 
gondozása, aki állandó és folyamatos ápolást igényelnek

Ebbe a tételbe tartozik:
- azoknak a fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg látássérült személyeknek elhelyezése 
rehabilitációs intézménybe, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú 
foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg; az intézmény előkészíti 
az ott élők családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését, valamint megszervezi 
az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozást

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fogyatékos személyek részére biztosított támogatott lakhatás, ami az életkornak, 
egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló 
életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosít:
    - lakhatási szolgáltatást
    - önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka 
körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt
    - az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást
     - az ellátott komplex szükségeletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén: 
étkezést, ápolás-gondozást, fejlesztést, társadalmi életben való részvételt segítő 
szolgáltatásokat (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nem ebbe az tételbe tartozik:
- az ápolási ellátás az idősek otthonában, lásd: 871002
- a szociális ellátás szállásnyújtással, ahol a gyógykezelés vagy oktatás nem 
meghatározó tényezők, lásd: 8790 szakágazat
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Egyéb bentlakásos ellátás

Nevelőszülői hálózat működtetése

Gyermek- és lakásotthon működtetése

Különleges gyermek- és lakásotthon működtetése

879001

879011

879012

879013

Egyéb bentlakásos ellátás

Nevelőszülői hálózat működtetése

Gyermek- és lakásotthon működtetése

Különleges gyermek- és lakásotthon működtetése

Ebbe a tételbe tartozik:
- az éjjel-nappal igénybe vehető szociális segítségnyújtás gyermekek és az 
önellátásukban bizonyos mértékig korlátozott személyek részére, de ahol az orvosi ellátás
és az oktatás nem meghatározó tényező, mint pl. 
    - a szociális és személyi problémákkal küzdők ellátása
    - a leányanyákat és gyermekeiket ellátó intézmények
    - a bántalmazott nők, terhes nők átmeneti otthona
    - az egyedülálló anyák és gyermekeiket befogadó otthonok
    - a bűnözők átmeneti elhelyezése
    - a büntetett előéletűeket, bűnelkövetőeket befogadó rehabilitációs intézmények
    - a hetes bölcsőde, a gyermek 3 éves koráig
    - a hajléktalanok rehabilitációs intézménye
    - az éjjeli menedékhely
    - a hajléktalan személyek átmeneti szállása
- az egyéb szociális rehabilitációs szolgáltatások

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nevelőszülői hálózat működtetése - a nevelőszülő gondozási-nevelési terv alapján
a saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a 
nevelésbe vett gyermeknek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal 
felnőttnek

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a
nevelésbe vett gyermek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt 
számára

Ebbe a tételbe tartozik:
- a különleges gyermek- és lakásotthon működtetése, amely az ideiglenes hatállyal 
elhelyezett, nevelésbe vett tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint kora miatt 
különleges ellátást igénylő gyermek számára kötelezően ellátandó 
alaptevékenységként biztosítja a gyermek állapotához igazodó különleges ellátást, 
valamint fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ápolási tevékenység, lásd: 8710 szakágazat
- a hajléktalanok otthonának működtetése, lásd: 871001
- a mentálisan retardáltak (nem értelmi fogyatékkal élők), pszichiátriai betegségben, 
szenvedélybetegségben szenvedő gyermekek bentlakásos ellátása, lásd: 8720 
szakágazat
- az idősek és a fogyatékkal élők bentlakásos intézeti ellátása, lásd: 8730 szakágazat
- az otthont nyújtó ellátást és utógondozói ellátást nyújtó intézménytípusok, lásd: 
879011-879015
- a rövid távú menedéknyújtás a katasztrófák áldozatainak, lásd: 889901

Ebbe a tételbe tartozik:
- az éjjel-nappal igénybe vehető szociális segítségnyújtás gyermekek és az 
önellátásukban bizonyos mértékig korlátozott személyek részére, de ahol az orvosi ellátás
és az oktatás nem meghatározó tényező, mint pl. 
    - a szociális és személyi problémákkal küzdők ellátása
    - a leányanyákat és gyermekeiket ellátó intézmények
    - a bántalmazott nők, terhes nők átmeneti otthona
    - az egyedülálló anyák és gyermekeiket befogadó otthonok
    - a bűnözők átmeneti elhelyezése
    - a büntetett előéletűeket, bűnelkövetőeket befogadó rehabilitációs intézmények
    - a hetes bölcsőde, a gyermek 3 éves koráig
    - a hajléktalanok rehabilitációs intézménye
    - az éjjeli menedékhely
    - a hajléktalan személyek átmeneti szállása
- az egyéb szociális rehabilitációs szolgáltatások

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nevelőszülői hálózat működtetése - a nevelőszülő gondozási-nevelési terv alapján
a saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az 
átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermeknek, valamint az utógondozói ellátásban 
részesülő fiatal felnőttnek

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a
nevelésbe vett gyermek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő felnőtt 
számára

Ebbe a tételbe tartozik:
- a különleges gyermek- és lakásotthon, bentlakásos gyermekintézmény 
működtetése, amely a tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint kora miatt 
különleges ellátást igénylő gyermek számára kötelezően ellátandó 
alaptevékenységként biztosítja a gyermek állapotához igazodó különleges ellátást, 
valamint fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ápolási tevékenység, lásd: 8710 szakágazat
- a hajléktalanok otthonának működtetése, lásd: 871006
- a mentálisan retardáltak (nem értelmi fogyatékkal élők), pszichiátriai betegségben, 
szenvedélybetegségben szenvedő gyermekek bentlakásos ellátása, lásd: 8720 
szakágazat
- az idősek és a fogyatékkal élők bentlakásos intézeti ellátása, lásd: 8730 szakágazat
- az otthont nyújtó ellátást és utógondozói ellátást nyújtó intézménytípusok, lásd: 
879011-879015
- a rövid távú menedéknyújtás a katasztrófák áldozatainak, lásd: 889901



META RENDSZER     OVTJ változás lista 2022.NOV.   30. 
KSH

34 . oldal 

Kódszám 202212  202106

canq_v2_u

Speciális gyermek- és lakásotthon működtetése

Utógondozó otthon működtetése

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

879014

879015

881001

881003

Speciális gyermek- és lakásotthon működtetése

Utógondozó otthon működtetése

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a speciális gyermekotthon, a speciális lakásotthon az ideiglenes hatállyal 
elhelyezett vagy a nevelésbe vett súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket 
mutató, illetve pszichoaktív szer használó, emberkereskedelem feltételezett 
áldozattá vált és a kettős szükségletű gyermekeknek nyújt gondoskodást, 
szocializációt és reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt, valamint 
fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást. 

Lábjegyzet: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról

Ebbe a tételbe tartozik:
- az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadás, a 
társadalomba való beilleszkedés elősegítése érdekében segítségnyújtás (a 
továbbiakban: utógondozás) és szükség szerinti ellátás biztosítása a 
gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek részére

Ebbe a tételbe tartozik:
- az időskorúak és a fogyatékkal élők részére nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, 
közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati hivatalok vagy 
magánszervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói 
szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek
 - az időskorúak nappali ellátása (nyugdíjasklub) vagy fogyatékos személyek nappali 
ellátása keretében lehetőség biztosítása napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, készségfejlesztésre, 
tanácsadásra

Ebbe a tételbe tartozik:
- a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, amelynek célja, hogy a hátrányos helyzetű, 
intézmény- és szolgáltatáshiányos településeken, a falvakban és tanyás 
térségekben az ott élők esélyegyenlőségét biztosítsák, és a fenti hiányosságokat 
pótolandó a szolgáltatásokhoz való hozzáférést lehetővé tegyék; a szolgáltatás 
segítségével az ellátást igénylő emberek számára lehetőség nyílik arra, hogy 
mindennapjaikat a települési hátrányok ellenére megszokott lakókörnyezetükben, 
saját otthonukban töltsék; s fizikai állapotuk, családi helyzetük megváltozása esetén 
is minél később vagy egyáltalán ne szoruljanak intézményi, szakosított ellátásra

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ellátástól elkülönülten végzett szociális étkeztetés, lásd: 562905
- a segítségnyújtás a fogyatékkal élőknek a munkába álláshoz, amelyben az oktatás 
szerepe meghatározó, lásd: 85 ágazat
- az ebben a tételben leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 
8730 szakágazat
- a házi segítségnyújtás, lásd: 881004
- a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás, lásd: 881006
- a testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 8891 
szakágazat

Ebbe a tételbe tartozik:
- a speciális gyermekotthon, a speciális lakásotthon vagy a gyermekotthon speciális 
csoportja az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy a nevelésbe vett súlyos pszichés 
vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szer használó, 
emberkereskedelem feltételezett áldozattá vált és a kettős szükségletű 
gyermekeknek nyújt gondoskodást, szocializációt és reszocializációt, valamint 
habilitációt és rehabilitációt, valamint fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást. 

Lábjegyzet: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról

Ebbe a tételbe tartozik:
- az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadás, a 
társadalomba való beilleszkedés elősegítése érdekében segítségnyújtás (a 
továbbiakban: utógondozás) és szükség szerinti ellátás biztosítása a fiatal felnőttek 
részére

Ebbe a tételbe tartozik:
- az időskorúak és a fogyatékkal élők részére az otthonukban vagy bárhol máshol 
nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, közvetítői és hasonló szolgáltatások, 
amelyeket kormányzati hivatalok vagy magánszervezetek, országos vagy helyi 
önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:
     - az időskorúak és a fogyatékkal élők otthoni látogatása
     - az időskorúak és a testi és szellemi fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátása
     - a nyugdíjasklub működtetése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, amelynek célja, hogy a hátrányos helyzetű, 
intézmény- és szolgáltatáshiányos településeken, az aprófalvakban és tanyás 
térségekben az ott élők esélyegyenlőségét biztosítsák, és a fenti hiányosságokat 
pótolandó a szolgáltatásokhoz való hozzáférést lehetővé tegyék; a szolgáltatás 
segítségével az ellátást igénylő emberek számára lehetőség nyílik arra, hogy 
mindennapjaikat a települési hátrányok ellenére megszokott lakókörnyezetükben, 
saját otthonukban töltsék; s fizikai állapotuk, családi helyzetük megváltozása esetén 
is minél később vagy egyáltalán ne szoruljanak intézményi, szakosított ellátásra

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ellátástól elkülönülten végzett szociális étkeztetés, lásd: 562905
- a segítségnyújtás a fogyatékkal élőknek a munkába álláshoz, amelyben az oktatás 
szerepe meghatározó, lásd: 85 ágazat
- az ebben a tételben leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 
8730 szakágazat
 - a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás, lásd: 881006
- a testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 8891 
szakágazat
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Házi segítségnyújtás

Hivatásos gondnok

Hivatásos támogatói tevékenység

881004

889902

889908

Házi segítségnyújtás

Törölt tétel

Törölt tétel

Ebbe a tételbe tartozik:
- a házi segítségnyújtás - melynek keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy 
számára saját lakókörnyezetében történik az önálló életvitel fenntartása érdekében 
szükséges ellátás biztosítása (pl. időskorúak és fogyatékkal élők lakókörnyezeti 
higiéniájának megtartásának biztosítása, háztartási tevékenységben -  pl. 
bevásárlásban való közreműködés, gondozási és ápolási feladatok elvégzése)

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés 
tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani. (lásd 
lábjegyzet)

Lábjegyzet: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nem szociális jellegű bér bevásárlás, lásd: 960901

Ebbe a tételbe tartozik:
- a házi segítségnyújtás, melynek keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy 
saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében 
szükséges ellátást
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés 
tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani. (lásd 
lábjegyzet)
- a szociális jellegű bérbevásárlás

Lábjegyzet: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ebbe a tételbe tartozik:
- a megyei/ fővárosi kormányhivatal által munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
foglalkoztatott hivatásos gondnok, akit a gyámhatóság a cselekvőképességet érintő 
gondnokság alá helyezett személy részére gondnokul kirendel a gondnokolt személyi és 
vagyoni érdekvédelmének biztosítása céljából (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a megyei/fővárosi kormányhivatal által munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
foglalkoztatott hivatásos támogató, akit a gyámhatóság az egyes ügyei intézésében, 
döntései meghozatalában belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt 
segítségre szoruló nagykorú személy részére támogatóul rendel a támogatott személy 
önrendelkezésének és jogai védelmének céljából (lásd: lábjegyzet)

Lábjegyzet: 2013. évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nem szociális jellegű bér bevásárlás, lásd: 960901
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Sportlétesítmény működtetése

Sportszakemberek tevékenysége

931101

931906

Sportlétesítmény működtetése

Sportszakemberek tevékenysége

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadtéri vagy beltéri sportesemény megrendezésére alkalmas létesítmény 
működtetése és használatuk biztosítása (nyitott, zárt, vagy vegyes; ülő- illetve 
állóhelyes):
     - labdarúgáshoz, gyeplabdához, kriketthez, rögbihez stb. használatos stadion
     - versenypálya autók, kutyák, lovak stb. versenyéhez
     - atlétikai versenypálya, stadion
     - téli sportok csarnokai, stadionjai, pályái
     - jégkorongcsarnok
     - golfpálya
     - ökölvívócsarnok
     - tekepálya (bowling)
     - tenisz pálya
     - medence
- a szabadtéri vagy beltéri sportesemények szervezése és lebonyolítása saját 
létesítményben, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére
- az uszodamesteri szolgáltatás úszómedencénél

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéni vállalkozó bírók, zsűritagok, időmérők stb. tevékenysége

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a városi, agglomeráció közlekedési rendszer részét nem képező egyéb köttött pálya
üzemeltetése, pl. síkló, sífelvonó, függővasút, kötélpálya, turisztikai hajtány, lásd: 
493901
- a nem lakóépület ingatlankezelése díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 
683201
- a szabadidős és sporteszközök üzletszerű kölcsönzése, lásd: 772101
- a testedző, fitneszlétesítmények szolgáltatásai, lásd: 931302
- a szabadidős lovagoltatás, lásd: 931905
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, lásd: 932901, 932903 
- az uszodamesteri szolgáltatás strandfürdőben, lásd: 932903
- a sípályák üzemeltetése, lásd: 932908
- az uszodamesteri szolgáltatás fürdőben, lásd: 960403

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéni vállalkozó edzők tevékenysége, lásd: 855101

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadtéri vagy beltéri sportesemény megrendezésére alkalmas létesítmény 
működtetése és használatuk biztosítása (nyitott, zárt, vagy vegyes; ülő- illetve 
állóhelyes):
     - labdarúgáshoz, gyeplabdához, kriketthez, rögbihez stb. használatos stadion
     - versenypálya autók, kutyák, lovak stb. versenyéhez
     - atlétikai versenypálya, stadion
     - téli sportok csarnokai, stadionjai, pályái
     - jégkorongcsarnok
     - golfpálya
     - ökölvívócsarnok
     - tekepálya (bowling)
     - tenisz pálya
     - medence
- a szabadtéri vagy beltéri sportesemények szervezése és lebonyolítása saját 
létesítményben, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéni vállalkozó bírók, zsűritagok, időmérők stb. tevékenysége

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a városi, agglomeráció közlekedési rendszer részét nem képező egyéb köttött 
pálya üzemeltetése, pl. síkló, sífelvonó, függővasút, kötélpálya, turisztikai hajtány, 
lásd: 493901
- a nem lakóépület ingatlankezelése díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 
683201
- a szabadidős és sporteszközök üzletszerű kölcsönzése, lásd: 772101
- a testedző, fitneszlétesítmények szolgáltatásai, lásd: 931302
- a szabadidős lovagoltatás, lásd: 931905
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, lásd: 932901, 932903 
- a sípályák üzemeltetése, lásd: 932908

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéni vállalkozó edzők, úszómesterek tevékenysége, lásd: 855101
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Máshova nem sorolható, egyéb szabadidős tevékenység

Strandfürdő szolgáltatás

Falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, 
tevékenységek bemutatása

932901

932903

932905

Máshova nem sorolható, egyéb szabadidős tevékenység

Strandfürdő szolgáltatás

Falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, 
tevékenységek bemutatása

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység (kivéve a 
vásári és vidámparki szórakoztatást), mint pl.
   - a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése a szabadidős szolgáltatás 
szerves részeként
   - a szabadidő-eltöltés jellegű vásárok, bemutatók
   - a rekreációs (pihenési és közérzet-javítási célú) park működtetése (szállásadás 
nélkül)
   - a paintball (festéklövő pálya) üzemeltetése
   - a rádió frekvenciás autók modellező pályájának üzemeltetése, bérbeadása
   - a játszóház vezetése, kézműves foglalkozások tartása szórakozási céllal
   - a gyerekquad, gyerekmotor pálya üzemeltetése
   - a szórakoztatási célú sétamotorozás
   - a játszótér működtetése

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadidős park és strandszolgáltatás (szállás nélkül), beleértve az ennek 
keretében végzett strandeszköz-kölcsönzést (pl. fürdőkabin, öltözőszekrény, 
nyugágy stb.)
- az uszodamesteri szolgáltatás strandfürdőben

Ebbe a tételbe tartozik:
- a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, 
tevékenységek bemutatása 
- a falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben a házi élelmiszerekhez és 
gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, és az 
elkészített élelmiszerek felkínálása helyben fogyasztásra a gazdaság helyén
- az interaktív kézműves központok kialakítása, melynek célja a falusi életvitel 
valamely szegmensének bemutatása, pl.
    - hagyományos népi kézműves mesterségek bemutatása (pl. kovácsolás, 
nemezelés, stb.) 
    - hagyományos gazdálkodási módok bemutatása (lóval vagy ökörrel történő 
szántás, állattartás, állatbemutató, őshonos állatok, paprika őrlés, gyümölcs szüret, 
lekvár főzés, savanyítás) 
    - hagyományos ételkészítés (kenyérsütés kemencében, rétestészta-nyújtás) 
(A központok létrehozásánál prioritás az interaktivitás, tehát a bemutatás mellett cél 
az abban való részvétel is. Kiemelt szempont továbbá a családos foglalkozások 
kialakítása)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a színházi, cirkuszi szolgáltatás, lásd: 9001 szakágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadidőparkban, erdőben, táborhelyen rövid ideig tartózkodó látogatókat 
kiszolgáló kempingszolgáltatás, lásd: 553001
- az uszodamesteri szolgáltatás fürdőben, lásd: 960403
- az uszodamesteri szolgáltatás úszómedencénél, lásd: 931101

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység (kivéve a 
vásári és vidámparki szórakoztatást), mint pl.
   - a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése a szabadidős szolgáltatás 
szerves részeként
   - a szabadidő-eltöltés jellegű vásárok, bemutatók
   - a rekreációs (pihenési és közérzet-javítási célú) park működtetése (szállásadás 
nélkül)
   - a paintball (festéklövő pálya) üzemeltetése
   - a rádió frekvenciás autók modellező pályájának üzemeltetése, bérbeadása
   - a játszóház vezetése, kézműves foglalkozások tartása szórakozási céllal
   - a gyerekquad, gyerekmotor pálya üzemeltetése
   - a szórakoztatási célú sétamotorozás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadidős park és strandszolgáltatás (szállás nélkül), beleértve az ennek 
keretében végzett strandeszköz-kölcsönzést (pl. fürdőkabin, öltözőszekrény, 
nyugágy stb.)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, 
tevékenységek bemutatása 
- a falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben a házi élelmiszerekhez és 
gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, és az 
elkészített élelmiszerek felkínálása helyben fogyasztásra a gazdaság helyén
- az interaktív kézműves központok kialakítása, melynek célja a falusi életvitel 
valamely szegmensének bemutatása, pl.
    - hagyományos népi kézműves mesterségek bemutatása (pl. kovácsolás, 
nemezelés, stb.) 
    - hagyományos gazdálkodási módok (lóval vagy ökörrel történő szántás, 
állattartás, állatbemutató, állatsimogatás, őshonos állatok, paprika őrlés, gyümölcs 
szüret, lekvár főzés, savanyítás) 
    - hagyományos ételkészítés (kenyérsütés kemencében, rétestészta-nyújtás) 
(A központok létrehozásánál prioritás az interaktivitás, tehát a bemutatás mellett cél 
az abban való részvétel is. Kiemelt szempont továbbá a családos foglalkozások 
kialakítása)

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a színházi, cirkuszi szolgáltatás, lásd: 9001 szakágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a szabadidőparkban, erdőben, táborhelyen rövid ideig tartózkodó látogatókat 
kiszolgáló kempingszolgáltatás, lásd: 553001
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Férfi-, női, gyermekfodrászat

Kozmetika, szépségápolás

Női fodrászat

Kéz- és lábápolás, műkörömépítés

Kéz és lábápolás az ügyfél otthonában 

960202

960203

960204

960206

960209

Férfi-, női, gyermekfodrászat

Kozmetika, szépségápolás

Női fodrászat

Törölt tétel

Törölt tétel

Ebbe a tételbe tartozik:
- a haj mosása, vágása, berakása, szárítása, festése, színezése, hullámosítása, 
egyenesítése és hasonló kezelése férfiak, nők és gyerekek részére
- a hajhosszabbítás
- a hajfonat készítés fodrászati tevékenység részeként

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kozmetikai kezelés, arc-, nyak-, és dekoltázsmasszázs 
- a tartós szempilla- és szemöldökfestés
- a szempilla és szemöldök esztétikai kinézetét javító eljárások (szempilla-
hosszabbítási technikák, szempilladauer, szempillalifting, laminálás stb.)
- az arc-, és testkezelések manuálisan és elektrokozmetikai készülékekkel
- a testápolás, szőrtelenítés, tartós szőrtelenítés
- az egyéb higiéniás szolgáltatások nyújtása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a haj mosása, vágása, berakása, szárítása, festése, színezése, hullámosítása, 
egyenesítése és hasonló kezelése nők részére
- a hajhosszabbítás, hajfonat (pl. afro, raszta, parketta, fordított fonás) készítés a 
fodrászati tevékenység részeként

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a parókakészítés, lásd: 329909
- a férfi-, női, gyermekfodrászat az ügyfél otthonában, lásd: 960207

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a professzionális kozmetikai termékek értékesítése, lásd: 479904
- a gyógykezelések, lásd: 86 ágazat
- az egészségvédelmi szolgáltatások, pl. az arcfiatalító műtét, lásd: 861001
- a kozmetika, szépségápolás az ügyfél otthonában, lásd: 960208
- a szépészeti sminkelés, sminkelési tanácsadás lásd: 960210
- a műszempilla építés, -eltávolítás, lásd: 960210
- a tartós smink készítése (sminktetoválás), lásd: 960219
- a testfestés, lásd: 960901

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a parókakészítés, lásd: 329909
- a női fodrászat az ügyfél otthonában, lásd: 960207

Ebbe a tételbe tartozik:
- a haj mosása, vágása, berakása, szárítása, festése, színezése, hullámosítása, 
egyenesítése és hasonló kezelése férfiak, nők és gyerekek részére
- a hajhosszabbítás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kozmetikai kezelés, arc-, nyak-, és dekoltázsmasszázs 
- a tartós szempilla- és szemöldökfestés
- a szempilla és szemöldök esztétikai kinézetét javító eljárások (szempilla-
hosszabbítási technikák, szempilladauer, szempillalifting, laminálás stb.)
- az arc-, és testkezelések manuálisan és elektrokozmetikai készülékekkel
- a testápolás, szőrtelenítés
- a tartós smink készítése (sminktetoválás)
- az egyéb higiéniás szolgáltatások nyújtása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a haj mosása, vágása, berakása, szárítása, festése, színezése, hullámosítása, 
egyenesítése és hasonló kezelése nők részére
- a hajhosszabbítás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kéz- (manikür) és lábápolás (pedikür)
- a műkörömépítés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kéz- (manikür) és lábápolás (pedikür) az ügyfél otthonában 
- a műkörömépítés az ügyfél otthonában

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a parókakészítés, lásd: 329909
- a férfi-, női, gyermekfodrászat az ügyfél otthonában, lásd: 960207

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a professzionális kozmetikai termékek értékesítése, lásd: 479904
- a gyógykezelések, lásd: 86 ágazat
- az egészségvédelmi szolgáltatások, pl. az arcfiatalító műtét, lásd: 861001
- a kozmetika, szépségápolás az ügyfél otthonában, lásd: 960208
- a szépészeti sminkelés, sminkelési tanácsadás lásd: 960210
- a műszempilla építés, -eltávolítás, lásd: 960210
- a testfestés, lásd: 960901

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a parókakészítés, lásd: 329909
- a női fodrászat az ügyfél otthonában, lásd: 960207
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Sminkelés, műszempilla-építés

Sminkelés az ügyfél otthonában

960210

960211

960212

960213

960214

960215

Sminkelés, műszempilla-építés

Sminkelés az ügyfél otthonában

Hajfonás, hajhosszabbítás

Lábápolás

Lábápolás az ügyfél otthonában

Speciális lábápolás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szépészeti sminkelés
 - a szépség-, arcápolási és a sminkelési tanácsadás
- a műszempilla-építés, -eltávolítás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szépészeti sminkelés
- a szépség-, arcápolási és a sminkelési tanácsadás az ügyfél otthonában

Ebbe a tételbe tartozik:
- az elkülönülten végzett hajhosszabbítás, hajfonat készítés (pl. afro, raszta, parketta,
fordított fonás)

Ebbe a tételbe tartozik: 
- a lábápolás
- az egészséges láb kezelése, ápolása, lakkozás, géllakozás, díszítés

Ebbe a tételbe tartozik: 
- a lábápolás az ügyfél otthonában

Ebbe a tételbe tartozik: 
- a speciális lábápolás (gyógypedikűr)
- a beteg láb (pl.: cukorbeteg láb) egészségmegőrző és a preventív célú kezelése, 
ápolása, speciális ellátása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a tartós smink készítése (sminktetoválás), lásd: 960219
- a szépészeti sminkelés, sminkelési tancsáadás az ügyfél otthonában, lásd: 960211

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a tartós smink készítése (sminktetoválás), lásd: 960219

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a férfifodrászat, lásd: 960201
- a férfi-, női, gyermekfodrászat, lásd: 960202
- a női fodrászat, lásd: 960204
- a fodrásztai tevékenység részeként végzett hajfonat készítés, lásd: 960202, 960204

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a speciális lábápolás, lásd: 960215

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a lábápolás nem az ügyfél otthonában, lásd: 960213
- a speciális lábápolás az ügyfél otthonában, lásd: 960216

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szépészeti sminkelés
 - a szépség-, arcápolási és a sminkelési tanácsadás
- a műszempilla-építés, -eltávolítás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szépészeti sminkelés
- a szépség-, arcápolási és a sminkelési tanácsadás az ügyfél otthonában

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a tartós smink készítése (sminktetoválás), lásd: 960203
- a szépészeti sminkelés, sminkelési tancsáadás az ügyfél otthonában, lásd: 960211

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a tartós smink készítése (sminktetoválás), lásd: 960203
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Fürdő szolgáltatás

Hobbiállat-gondozás, -idomítás

960216

960217

960218

960219

960403

960909

Speciális lábápolás az ügyfél otthonában

Kéz ápolás, műkörömépítés

Kézápolás és műkörömépítés az ügyfél otthonában

Tartós smink készítése (sminktetoválás)

Fürdő szolgáltatás

Hobbiállat-gondozás, -idomítás

Ebbe a tételbe tartozik: 
- a speciális lábápolás (gyógypedikür) az ügyfél otthonában

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kéz ápolása (manikür)
- a köröm festés, lakkozás, géllakozás
- a műkörömépítés

Ebbe a tételbe tartozik: 
- a kézápolás (manikür) az ügyfél otthonában
- a köröm festés, lakkozás, géllakozás az ügyfél otthonában
- a műkörömépítés az ügyfél otthonában

Ebbe a tételbe tartozik: 
- a tartós smink készítés (sminktetoválás)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a törökfürdő, szaunák és gőzfürdők, gyógyfürdők tevékenysége
- a szaunaszeánszok tartása
- az uszodamesteri szolgáltatás fürdőkben

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hobbiállat kiképzés
- a hobbiállatok ellátása és gondozása, etetése, állat-egészségügyi ellátás nélkül
- a szállás-szolgáltatás hobbiállatok részére (kennelek)
- a terápiás kutya kiképzése

Nem ide tartozik:
- a speciális lábápolás nem az ügyfél otthonában, lásd: 960215
- az egészséges láb ápolása az ügyfél otthonában, lásd: 960214

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a lábápolás, lásd: 960213
- a speciális lábápolás, lásd: 960215
- a kézápolás, műkörömépítés az ügyfél otthonában, lásd: 960218

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a tartós szempilla- és szemöldökfestés, lásd: 960203
- a szépészeti sminkelés, lásd: 960210

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az uszodamesteri szolgáltatás úszómedencénél, lásd: 931101
- az uszodamesteri szolgáltatás strandfürdőn, lásd: 932903

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 750001
- a verseny-, sport- és cirkuszi és szórakoztatási állatok kiképzése, lásd: 931902
- az állatkozmetika, lásd: 960911

Ebbe a tételbe tartozik:
- a törökfürdő, szaunák és gőzfürdők, gyógyfürdők tevékenysége

Ebbe a tételbe tartozik:
- a hobbiállat kiképzés
- a hobbiállatok ellátása és gondozása, etetése, állat-egészségügyi ellátás nélkül
- a szállás-szolgáltatás hobbiállatok részére (kennelek)
- a hobbiállatok ápolása, tetoválása (kutyakozmetika működtetése)
- a terápiás kutya kiképzése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 750001
- a verseny-, sport- és cirkuszi és szórakoztatási állatok kiképzése, lásd: 931902
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Állatkozmetika

Tetoválás, testékszer-felhelyezés

960911

960912

Állatkozmetika

Tetoválás, testékszer-felhelyezés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fésülés, bontás, nyírás (gépi ill. ollós), trimmelés, bűzmirigy tisztítás, fülszőr 
szedés, karomvágás, fürdetés 
- a kozmetikai és otthoni ápoláshoz való tanácsadás
- a hobbiállatok ápolása, tetoválása (kutyakozmetika működtetése)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a tetoválás, testékszer-behelyezés
- a füllyukasztás és fülbevalók behelyezése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a sminktetoválás, lásd: 960219
- a testfestés, hennafestés, lásd: 960901

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fésülés, bontás, nyírás (gépi ill. ollós), trimmelés, bűzmirigy tisztítás, fülszőr 
szedés, karomvágás, fürdetés 
- a kozmetikai és otthoni ápoláshoz való tanácsadás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a tetoválás, testékszer-behelyezés
- a füllyukasztás és fülbevalók behelyezése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a sminktetoválás, lásd: 960203
- a testfestés, hennafestés, lásd: 960901


