
Helyesbítés*
TEÁOR’03 és TEÁOR’03 második, javított kiadás közötti

eltérések
(az eltérés vastag betűvel van jelezve)

1.) A kiadványban a közlemény második és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul
      (4.o.):

Az új ágazati osztályozást 2002. augusztus 1-jétől kell alkalmazni, azonban annak a
nyilvántartásokban (pl. statisztikai regiszterek, cégnyilvántartás, adóalany-nyilvántartás,
egyéni vállalkozók nyilvántartása) történő érvényesítési időpontja 2003. január 1.

„Ezzel egyidejüleg a 9006/1997.(SK.7.), a 9006/1998.(SK.12.), a 9008/1999.(SK:5.), a 9010/1999.
(SK.9.), a 9014/1999. (SK.10.) és a 9003/2000. (SK.7.) KSH közlemény érvényét veszti”.

2.) A kiadvány bevezetőjében  a táblázat helyesen (8.o):

Például az adatszolgáltató egység a következő tevékenységeket folytatja:

Nemzetgaz- Ágazat Szakágazat A szakágazat leírása    A   hozzáadott
dasági    érték aránya

ágazat

D 28                               28.71                 Vas, acél tárolóeszköz gyártása                                                    7%

29 29.31 Mezőgazdasági traktor gyártása  8%
29.41 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása  3%
29.53 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 21%
29.55 Papíripari gép gyártása  8%

34 34.30 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkat-
                                                                                               részeinek gyártása                                                                           5%

G 51 51.14 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme 7%
                                                                      51.88                 Mezőgazdasági gép nagykereskedelme                                        28%
K 74 74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 13%

A nemzetgazdasági ág meghatározása
D Nemzetgazdasági ág Feldolgozóipar 52%
G Nemzetgazdasági ág Kereskedelem,  javítás 35%
K Nemzetgazdasági ág Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 13%

Az ágazat meghatározása
28  Ágazat Fémfeldolgozási termékek gyártása   7%
29  Ágazat Gép, berendezés gyártása 40%
34  Ágazat Közúti jármű gyártása   5%

* A helyesbítés tartalmazza a korábban megjelent helyesbítéseket is, de nem tartalmazza az olyan
kisebb javításokat, mint egybe-külön írás, kötőjel, szövegpontosítás, ill. kereskedelem a
kereskedelme helyett, amelyek nem befolyásolják a tartalmat.
Tartalmazza a gyakorlati alkalmazás során felvetett kérdések miatti fontosabb pontosításokat is.
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Az alágazat meghatározása
29.3 Alágazat Mezőgazdasági  gép gyártása      8%
29.4 Alágazat Szerszámgépgyártás 39%
29.5 Alágazat Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása 29%

A szakágazat meghatározása
29.53 Szakágazat Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 21%
29.55 Szakágazat Papíripari gép gyártása   8%

A főtevékenység tehát a 29.53 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása, jóllehet a hozzáadott értékben a
legnagyobb arányt az 51.88 Mezőgazdasági gép  nagykereskedelme szakágazat adja.

A bevezető 4.5 Javítás és karbantartás pontja kiegészül: (11.o.)

- háztartási fogyasztásmérők karbantartása (40,41), bekötése (45)

3. A közleményben, kiadványban megjelent struktúrában az egyes kódszámok és/vagy
    megnevezések:

15.33 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás

22.25 Kisegítő nyomdai tevékenység

29.11 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)

72.2 Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

72.4 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

72.5; 72.50 Irodagép-, számítógép-javítás

A 92.62 Egyéb sporttevékenység a 4. bekezdéstől végig kiegészül a következőkkel:

„sportegyesületben vagy hasonló nonprofit szervezésben”-nel.

93.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása

4. A tartalmi meghatározásokban

02.01 Erdőgazdálkodási termék-előállítás

Az „Ebbe a szakágazatba tartozik” utolsó sora a következő:
– a nyíladékok, tűzpászták, határjelek létesítése, fenntartása.

28.73 Huzaltermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik első sora kiegészül:
– a sodort huzal, kábel (szigetelés nélkül és nem a villamosság vezetésére alkalmazott szigetelt),

fonott szalag, heveder és hasonló termékek (pl. kábelkorbács) gyártása vasból, acélból, rézből vagy
aluminiumból, elektromos szigetelés nélkül.
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29.56 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik 7. tétele kiegészül:
– az ipari ruhaszárító centrifuga gyártása,

29.71 Háztartási villamos készülék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik első bekezdése kiegészül:
- a villamos háztartási készülék: hűtő- és fagyasztókészülék, mosogató-, mosó- és szárítógép,

háztartási ruhaszárító centrifuga, porszívó, padlófényesítő, hulladékkezelő, őrlő-, keverő-,
gyümölcsfacsaró, konzervnyitó készülék, villamos borotva és fogkefe, késélesítő, szellőző és
szagtalanítókészülék gyártása,

Nem ebbe a szakágazatba tartozik 2. sora kiegészül:
– az ipari centrifuga gyártása, lásd 29.56

32.20 Ipari híradás-technikai termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik 5. bekezdése kiegészül:
– a vezetékes távbeszélő- és távírókészülék és ezek speciális alkatrészei gyártása:

•�telefonkészülék, telefaxkészülék, automatikus és nem automatikus telefonközpont, kapcsolás
     technikai berendezés, telex, távírókészülék, a vezetékes távbeszélő távíró-technikai

           táblájának, áramköri lapjának, konzoljának  stb.,

32.30 Híradás-technikai fogyasztási cikk gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik első sora kiegészül::
– a felvételt tartalmazó audio-  és videolemez, -szalag, CD, DVD kiadása és másolása, felvétele,

lásd 22.1, 22.3, 92.11

33.10 Orvosi műszer gyártása
Ebbe a szakágazatba tartozik 1. bekezdése kiegészül:

•  villamos diagnosztikai készülék, pl. az EKG, az ultrahangos diagnosztikai készülék, szcintillációs
ernyő, NMR- (nukleáris mágneses magrezonanciás tomográf) készülék, gyógyászati, fogorvosi
villamos kézikészülék, fogorvosi fúrókészülék, sterilező, szemészeti készülék stb.,

33.20  Mérőműszer gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik 3. tételében lásd 33.30

34.30 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik 1. sora kiegészül:
– a közúti gépjármű különféle alkatrészeinek, tartozékainak, a motorkerékpár-motor alkatrészeinek

gyártása:

35.42 Kerékpár gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik kiegészül:
– a segédmotoros kerékpár gyártása, lásd 35.41
– a nem kétkerekű gyermekjármű és roller gyártása, lásd 36.50
– a kerékpár javítása, lásd 52.74
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45.31 Villanyszerelés

Ebbe a szakágazatba tartozik 1. sora és 5. bekezdése kiegészül:
– az épületeken és építményeken a következők felszerelése és helyszíni szerelése:

•  házi antenna és légvezeték (helyhez kötött),

Nem ebbe a szakágazatba tartozik kiegészül:
– a hírközlési rendszer üzembe helyezése, lásd 32.20

52.48 Egyéb máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik utolsó tétele kiegészül:
- az optikusi kiskereskedelmi tevékenység

52.74 Egyéb fogyasztási cikk javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik kiegészül:
– a képkeretezés.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik kiegészül:
– a beépített bútor, konyha beszerelése, lásd 45.42

55.21 Ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás utolsó bekezdése törlésre kerül

55.23 Egyéb  szálláshely-szolgáltatás első bekezdés 2. és 3. pontja kiegészül a
következőkkel:

„a jogosultak részére nyújtott szálláshely”-lyel.

60.24 Közúti teherszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik helyes megfogalmazása:
– a közúti teherszállítás:
•  rönkfaszállítás,
•  konténerszállítás,
•  fagyasztott áru szállítása,
•  túlsúlyos áru szállítása,
•  ömlesztett áru szállítása, beleértve a tartálykocsiban való szállítást, (pl. tankerrel) az állattenyésztőktől

begyűjtött tej elkülönült szállítása,
•  gépkocsiszállítás járművel,
•  szállítás speciálisan felszerelt gépjárművel,
•  mások által összegyűjtött hulladék szállítása. A hulladékkezelés többnyire nem tartozik a szállító

felelősségi körébe, a feladó külön fizet a hulladék kezeléséért (pl. a tárolóhelytől tartályban történő
hulladék szállítása a végső feldolgozóhelyig); ide tartozik a trágya, iszap és szennyezett talaj szállítása
is,

•  a közúti bútorszállítás,
•  a teherszállító jármű bérbeadása vezetővel együtt,
•  az emberi vagy állati erővel végzett teherszállítás,
•  a beton, aszfalt, vágóállat, levélpostai küldemény stb. közúti szállítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik kiegészül:
- a hulladékszállítás, mint a hulladékgyűjtés kiegészítő, elválaszthatatlan része, amennyiben
       annak gyűjtésére ugyanaz a gazdasági szervezet szakosodott, lásd 90
– a közúti járművek vontatása, lásd 50.20
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63.11 Rakománykezelés

Ebbe a szakágazatba tartozik 2. bekezdés kiegészül:
– a szállítási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó (járműről járműre) rakodás.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik kiegészül:
– a terminálok üzemeltetése lásd 63.2
– a szállítástól elkülönült rakodás, lásd 74.87

63.21 Egyéb, szárazföldi szállítást segítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik 3. pontja kiegészül:
•�a szállítási tevékenység részeként a vasúti és közúti kötöttpályás mozdony és vontatott kocsi

           a szállítási tevékenység részeként, a napi üzemelés során szükségessé váló kisebb
karbantartása, javítása,

63.23 Egyéb, légi szállítást segítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik kiegészül:
– a repülőtéri tűzoltási, tűzmegelőzési tevékenység.

64.12 Futárpostai tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik 2. és 3. bekezdései helyesen:
– a levél, csomagküldemény háztól házig vitele,
– a városi futárszolgálat, csomagszállítás, tehertaxi szolgáltatás.

65.12 Egyéb monetáris közvetítés

Ebbe a szakágazatba tartozik 2. bekezdése helyesen:
– a postai zsiró és a postai takarékpénztári tevékenység.

66.02 Csoportos nyugdíjbiztosítás

Ebbe a szakágazatba tartozik  kiegészül:
– a csoportos nyugdíjbiztosításon alapuló nyugdíjellátás, nyugdíjalap-kezelés együttesen.

70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ebbe a szakágazatba tartozik 2. pontja kiegészül:
•  lakás, lakóépület, lakóház, hosszabb időtartamú elhelyezést biztosító szálláshely, lakóhely, az

időmegosztásos (time-share) üzemeltetésű szálláshely szolgáltatása,

Nem ebbe a szakágazatba tartozik kiegészül:
– a diák-, munkás- és hasonló szállások, lásd 55.23

74.12 Számviteli, adószakértői tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik 1. bekezdése kiegészül:
– az üzleti és egyéb kereskedelmi tranzakciók nyilvántartása, könyvelés, egyéb számviteli

tevékenység,
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74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

Ebbe a szakágazatba tartozik 2. bekezdése kiegészül:
- a gépek, ipari üzemek és berendezések, termelési folyamatok műszaki tervezése, gépek, berendezések, ipari
   gyártmányok  formatervezése,

illetve az utolsó bekezdés helyesen az alábbi:
-  a mérnökin kívüli egyéb műszaki tevékenység (pl. műszaki rajzolás).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik  utolsó bekezdése kiegészül:
- a belsőépítészet, grafikai tervezés, divattervezés, személyes használati, háztartási cikk tervezése,
  lásd 74.87

74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés

Ebbe a szakágazatba tartozik 4. bekezdése kiegészül:
– az építőelemekre vonatkozó számítások, paraméterek vizsgálata, ellenőrzése,
Az 5. bekedés helyesen:
– a hajó, repülőgép, gépjármű, túlnyomásos tartály, nukleáris üzem stb. certifikálása, hitelesítése,
Törlésre kerül a 7. bekezdés

74.60 Nyomozási, biztonsági tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik első bekedés 6. pontja helyesen és kiegészül:
•  a műszaki berendezések távfelügyeletét, -ellenőrzését biztosító telefonok és más eszközök

működtetése,
•  a riasztások ellenőrzése, hogy valódi vagy álriasztás-e, és a rendőrség, tűzoltóság, mentők

hívása, ha az szükséges,

Az ebbe a szakágazatba tartozik 2. és 4.  bekezdése kiegészül:
– a szakértői tanácsadás (minősítést is beleértve) a termelés-, a lakás- vagy a közbiztonság területén,

beleértve a  biztonsági  átvilágítást is,
– a bármilyen adat-, jelhordozón lévő információ biztonsági megsemmisítése,

74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik 5.és 11. bekezdése módosul és kiegészül:
– a grafikai tervezés,
– a nem műszaki, mérnöki szakértés, szaktanácsadás, a gazdasági tevékenységi területeken (pl.

mezőgazdasági szakmai szakértés, tanácsadás, termésbecslés, állatbírálat, tenyészértékbecslés,
trófeabírálat, fajtaminősítés, termőhelyi besorolás),

– a pénzfeldolgozás, anyagmozgatás stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik kiegészül:
– a gépek, ipari berendezések, felszerelések, gyártmányok tervezése, lásd 74.20
– az ipari gépek, berendezések, gyártmányok ipari formatervezése, lásd 74.20
– az agronómusok, agrárközgazdászok mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó üzletviteli

tanácsadása, lásd 74.14

75.24 Közbiztonság, közrend

Nem ebbe a szakágazatba tartozik kiegészül:
– a nem államháztartásból finanszírozott polgárőrség, lásd 74.60
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75.25 Tűzvédelem

Nem ebbe a szakágazatba tartozik kiegészül:
– a nem államháztartásból fenntartott önkéntes tűzoltás, lásd 74.87

80.41 Járművezető-oktatás

Ebbe a szakágazatba tartozik 2. bekezdése helyesen:
– a pilótaképzés és egyéb járművezető-képzés.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kereskedelmi légitársaságok hivatalos pilótáit képző repülősiskola, lásd 63.23

85.3 Szociális ellátás

Ide tartozik továbbá a menedékes és kísérő nélküli kiskorú kérelmezők ellátása, elhelyezése.

90 SZENNYVÍZ-, HULLADÉKKEZELÉS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS

Nem ebbe  az ágazatba tartozik kigészül:
– a mások által összegyűjtött hulladék szállítása, lásd 60.2

90.02 Hulladékgyűjtés, -kezelés

Ebbe a szakágazatba tartozik 1. bekezdése kiegészül:
– a háztartásoknál és gazdasági szervezeteknél képződő háztartási és hasonló hulladék összegyűjtése

és szállítása kukákkal, konténerekkel együttesen stb.,

Nem ebbe a szakágazatba tartozik kiegészül:
– a hulladék szállítása, lásd 60.24
– a mezőgazdasági komposzt, humusz készítése, lásd 01.25

92.31 Alkotó és előadó-művészet

Ebbe a szakágazatba tartozik 2. bekezdése helyesen:
– az (egyéni) művészek, mint színészek, rendezők, filmrajzolók, operatőrművészek, zenészek, írók,

előadók, szobrászok, festők, karikatúrakészítők, rézkarcolók, színpadidíszlet-tervezők, -felállítók
tevékenysége és az egyéb filmszakmai tevékenységek,

Nem ebbe a szakágazatba tartozik kiegészül:
– az üvegtárgyak javítása, restaurálása, lásd 26.1
– az oktatás, lásd 80

92.6 Sporttevékenység

A 92.61; 92.62 szakágazatokban felsoroltakon túl a NOB által elismert sportágak és létesítményeik
működtetése tartozik ide.

92.62 Egyéb sporttevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése, lebonyolítása hivatásos és amatőr

sportolók számára, sportegyesületben vagy hasonló nonprofit szervezésben: futballegyesület,
bowlingegyesület, úszóegyesületek, golfegyesület, ökölvívó- és birkózóegyesület, egészségvédő- és
testépítőegyesület, télisport-egyesület, sakk-, dáma-játék-dominó- és kártyaegyesület, atlétikai
egyesület, lövészegyesület sporttevékenysége,

– a sportesemények promóciója és megrendezése,
– az egyéni vállalkozó sportemberek, atléták, bírók, időmérők, edzők, oktatók, fogathajtók
      stb. tevékenysége,
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sportegyesületben vagy hasonló nonprofit szervezésben:
– a sport- és játékoktatás,
– a versenyistállók (ló, eb, autó stb.), kennelek, garázsok,
– a lovasiskola, versenyló trenírozása, szabadidős lovagoltatás elkülönülten végezve,
– a sporthajózás,
– a sport- és szabadidős horgászat,
– a sport- és szabadidős vadászat,
– a kapcsolódó sportszolgáltatások.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik kiegészül:
– a fitneszcenter, lásd 93.04

93.03 Temetkezés

Ebbe a szakágazatba tartozik 2., 3. és 4. pontja kiegészül:
•  temetkezési, hamvasztóüzemi szolgáltatások,
•  ravatalazó bérbeadása,
•  sírhely, temetési hely bérbeadása vagy eladása.

93.05 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik 3. 5. 8. bekezdés kiegészül:
- a cipőtisztítás, portási, ajtónálló (étterem, szálloda előtt álló személy, aki leparkolja a vendég autóját)
  szolgáltatás stb.,
- a tetoválás, testékszer fölhelyezése.

Új bekezdés:
- állatkozmetika

Törlésre kerül:
- kóbor állatok mentése


