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01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 
 
Ez a szakágazat tartalmazza a gabonafélék, hüvelyes növények, olajos magvak 
szabadföldi termesztését. Ezen növények termesztését a mezőgazdasági 
termelőegységek gyakran kombináltan végzik. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gabonafélék termesztése, ilyen a(z): 
     ‐ búza 
     ‐ kukorica 
     ‐ cirok 
     ‐ árpa 
     ‐ rozs 
     ‐ zab 
     ‐ köles 
     ‐ egyéb máshova nem sorolt gabonafélék. 
‐ a hüvelyes növények termesztése, ilyen a(z): 
     ‐ bab 
     ‐ lóbab 
     ‐ csicseriborsó 
     ‐ homoki bab 
     ‐ lencse 
     ‐ csillagfürt 
     ‐ borsó 
     ‐ kajánbab 
     ‐ egyéb hüvelyes növények 
‐ az olajos magvak termesztése, ilyen a(z): 
     ‐ szójabab 
     ‐ földimogyoró 
     ‐ ricinusmag 
     ‐ lenmag 
     ‐ mustármag 
     ‐ négermag 
     ‐ repcemag 
     ‐ sáfrányos szeklice mag (olajözön mag) 
     ‐ szezámmag 
     ‐ napraforgómag 
     ‐ egyéb olajos magvak 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a mák 
‐ a gyapotmag 



 

Idetartozik a biogazdálkodás keretein belül termelt növények, valamint a 
genetikailag módosított növények termesztése is. 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a rizstermesztés, lásd: 01.12 
‐ a csemegekukorica termesztése, lásd: 01.13 
‐ a takarmánykukorica termesztése, lásd: 01.19 
‐ az olajtartalmú gyümölcsök termesztése, lásd: 01.26 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a tüzelőanyag (brikett, pellet) gyártása szalmából, lásd: 16.29 

01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér‐, gumósnövény termesztése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a levélzöldségek termesztése, mint a(z): 
     ‐ articsóka 
     ‐ spárga 
     ‐ káposzta 
     ‐ karfiol és brokkoli 
     ‐ saláta és cikória 
     ‐ spenót 
     ‐ egyéb levélzöldségek termesztése 
‐ a gyümölcszöldségek termesztése, mint a(z): 
     ‐ uborka 
     ‐ padlizsán (tojásgyümölcs) 
     ‐ paradicsom 
     ‐ görögdinnye 
     ‐ sárgadinnye 
     ‐ egyéb gyümölcszöldségek termesztése 
‐ a hagymafélék, gumós és gyökérzöldségek termesztése, mint a(z): 
     ‐ sárgarépa 
     ‐ tarlórépa 
     ‐ fokhagyma 
     ‐ hagyma, mogyoróhagyma 
     ‐ póréhagyma és egyéb hagymaféle 
     ‐ egyéb hagymafélék, gumós és gyökérzöldségek 
‐ a gomba és a szarvasgomba termesztése 
‐ a zöldségszaporító‐anyag termesztése, beleértve a cukorrépa magvait (kivéve 
répafélék magvai) 
‐ a cukorrépa termesztése 
‐ az egyéb zöldségfélék termesztése 
‐ az ehető gumós és gyökérnövények termesztése, mint a(z): 
     ‐ burgonya 
     ‐ édesburgonya 
     ‐ manióka 



     ‐ yam 
     ‐ egyéb ehető gumós és gyökérnövény 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a csemegekukorica termesztése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a chili, a fűszerpaprika és az egyéb fűszernövények termesztése, lásd: 01.28 
‐ a gombaspóra termesztése, lásd: 01.30 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a gyökérfélék, takarmánynövények magvainak termesztése, lásd: 01.19 

01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a máshová nem sorolt nem évelő növények termesztése: 
     ‐ karórépa, a mángold, a takarmányozási célú gyökérnövények, a lóhere, a 
lucerna, a baltacím, a takarmánykukorica, az egyéb fűfélék, a takarmánykáposzta 
és a hasonló takarmánynövények termesztése 
     ‐ gyökérfélék magvainak (kivéve cukorrépa mag), valamint a 
takarmánynövények magvainak termesztése 
     ‐ virágok termesztése, beleértve a vágni való virág, virágsarj termesztését 
     ‐ vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek előkészítése kereskedelmi 
értékesítéshez a termelő által 
     ‐ virágszaporító‐anyag (magvak) termesztése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a nem évelő fűszer‐, illatszer‐, gyógyszergyártásban használt növények 
termesztése, lásd: 01.28 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a hajdina (pohánka) termesztése, lásd: 01.11 
‐ a nem takarmány célú mángold termesztése, lásd: 01.13 
‐ a tüzelőanyag (brikett, pellet) gyártása egyéb növényből (tengeri fűből, szénából), 
lásd: 16.29 
‐ a virágkereskedők által elkészített csokrok, koszorúk készítése, lásd: 46.11, 46.22, 
47.76 



01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a bogyósok termesztése: 
     ‐ áfonya 
     ‐ ribiszke 
     ‐ köszméte (egres) 
     ‐ kivi 
     ‐ málna 
     ‐ szamóca 
     ‐ egyéb bogyósok 
‐ a gyümölcsmag előállítása 
‐ az ehető magvú csonthéjasok termesztése: 
     ‐ mandula 
     ‐ kesudió 
     ‐ gesztenye 
     ‐ mogyoró 
     ‐ pisztácia 
     ‐ dió 
     ‐ egyéb csonthéjasok 
‐ az egyéb gyümölcsök termesztése: 
     ‐ szentjánoskenyér 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kókuszdió termesztése, lásd: 01.26 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a földimogyoró termesztése, lásd: 01.11 
‐ a vadon termő növényi termékek begyűjtése, lásd: 02.30 
‐ a tisztított dió, mandula, mogyoró, földimogyoró, pisztácia stb. előállítása, lásd: 
10.39 

01.47 Baromfitenyésztés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a baromfitenyésztés: 
     ‐ tyúk, pulyka, kacsa, liba és gyöngytyúk tenyésztése 
‐ a tojás termelése 
‐ a baromfikeltető állomások üzemeltetése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a baromfitoll és ‐pehely termelése, lásd: 10.12 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a vadállatok tenyésztése (pl. vadkacsa, ‐ pulyka, ‐lúd), lásd: 01.49 



01.49 Egyéb állat tenyésztése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a félvad, vagy vadállatok tenyésztése: 
     ‐ strucc, emu 
     ‐ egyéb madarak (kivéve baromfi) 
     ‐ rovarok 
     ‐ nyúl és egyéb prémes állat 
‐ az állattartásból származó irha, illetve hüllő‐ vagy madárbőr termelése 
‐ a férgek, puhatestű állatok tenyésztése gazdaságban 
‐ a selyemhernyó‐tenyésztés, selyemgubó‐előállítás 
‐ a méhek tartása, méz és méhviasz előállítása 
‐ a hobbiállatok tenyésztése (kivéve: hal): 
     ‐ macskák, kutyák tenyésztése 
     ‐ madarak, pl. papagáj stb. tenyésztése 
     ‐ hörcsög stb. 
‐ az egyéb állatok tenyésztése, pl. a tenyésztett hüllők (beleértve a kígyót, teknőst, 
éti csigát (kivéve tengeri)) 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az állati trágya termelése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a baromfitenyésztés, lásd: 01.47 
‐ a vadgazdálkodásból származó állati termékek termelése, lásd: 01.70 
‐ a béka‐, krokodil‐, tengerihüllő‐farmok működtetése, lásd: 03.21, 03.22 
‐ a halgazdaságok működtetése, lásd: 03.21, 03.22 
‐ a hobbiállatok idomítása, lásd: 96.09 

Törölt:  üzemi körülmények 
között



01.62 Állattenyésztési szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett mezőgazdasági tevékenységek: 
     ‐ állatok szaporodását, növekedését, termelőképessége javítását elősegítő 
tevékenység 
     ‐ nyájak/csordák/gulyák gondozása, terelése, baromfiivartalanítás, ketrecek 
tisztítása stb. 
     ‐ mesterséges megtermékenyítéshez kapcsolódó tevékenységek 
     ‐ nyájakkal/csordákkal/gulyákkal stb. kapcsolatos szolgáltatás 
     ‐ gyapjúnyírás 
     ‐ gazdasági haszonállatok istállózása, gondozása, etetése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a patkolás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az állattenyésztési szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök kölcsönzése személyzettel
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kizárólag állatok elhelyezésére szolgáló építmény bérbeadása, működtetése, 
lásd: 68.20 
‐ az állat‐egészségügyi ellátás, lásd: 75.00 
‐ az állatok beoltása, lásd: 75.00 
‐ az állatok (pl. ménes) kölcsönzése, bérbeadása, lásd: 77.39 
‐ a hobbiállat‐gondozás, lásd: 96.09 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az agronómusok, agrárközgazdászok tevékenysége, lásd: 74.90 
‐ a szórakoztatási célú lovagoltatás, lásd: 93.19 



02.40 Erdészeti szolgáltatás 
 
Ez a szakágazat magában foglalja a díjazásért vagy szerződéses alapon, végzett 
erdészeti tevékenységeket. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az erdészeti szolgáltatási tevékenység: 
     ‐ faállomány számbavétele 
     ‐ erdészeti szaktanácsadó szolgáltatás 
     ‐ faállomány értékelése, becslése 
     ‐ erdőtűz oltása, az erdő tűzvédelme, nem elkülönülten végezve 
     ‐ erdei kártevők elleni védelem tevékenységei 
‐ a fakitermelő szolgáltatás: 
     ‐ kitermelt fa erdőn belüli mozgatása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az erdei faiskola működtetése, lásd: 02.10 
‐ az erdő drénezése, lásd: 43.12 
‐ az építési terület megtisztítása, lásd: 43.12 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az erdőn kívüli farönk szállítás, lásd: 49.41  
‐ a fertőtlenítés és kártevőirtás, lásd: 81.29 



06 Kőolaj‐, földgázkitermelés 
 
Ebbe az ágazatba tartozik a kőolaj bányászata, az olajpala és az olajhomok 
kitermelése és azokból kőolaj kinyerése, a földgáz kitermelése és folyékony 
szénhidrogénekké alakítása. Ebbe az ágazatba tartoznak a kőolaj‐ és 
földgázmezőkön található létesítmények működtetésével és fejlesztésével 
kapcsolatos tevékenységek, például a fúrás, a kutak elkészítése, berendezéseinek 
felszerelése, az anyagfajtákat szétválasztó (szeparátor) berendezés működtetése, 
emulzió bontása, sótalanítás, a nyers kőolaj összegyűjtése olajmezőkön, és minden 
egyéb olyan tevékenység, amely a kőolaj és a földgáz előkészítésére irányul a 
kitermelési helytől a szállítás kezdőpontjáig. 
 
Nem ebbe az ágazatba tartozik: 
‐ a kőolaj‐ és földgázmezőkön díjazásért vagy szerződéses alapon végzett 
szolgáltatás, lásd: 09.10 
‐ a kőolaj‐ és földgázkutak feltárása, lásd: 09.10 
‐ a próbafúrás, lásd: 09.10 
‐ a kőolaj‐feldolgozás, lásd: 19.20 
‐ a geofizikai‐, geológiai és szeizmikus felmérés, lásd: 71.12 
 
Nem ebbe az ágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a nyers vagy finomított kőolaj és származékaik csővezetékes szállítása, lásd: 49.50



10.39 Egyéb gyümölcs‐, zöldségfeldolgozás, ‐tartósítás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a főként gyümölcsöt vagy zöldséget tartalmazó ételek gyártása, a fagyasztott és 
konzerv készételek kivételével 
‐ gyümölcs, dió és zöldség tartósítása fagyasztással, szárítással, olajban, illetve 
ecetben tartósítva, konzerválással stb. 
‐ a gyümölcs‐ és zöldségkészítmény gyártása 
‐ a dzsem, lekvár és étkezési zselé gyártása 
‐ a dió pörkölése 
‐ a diós ételek és tészták gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a zöldségből vagy gyümölcsből készült, romlandó, előkészített ételek, úgymint 
     ‐ saláták: vegyes saláta, csomagolt saláta 
     ‐ hámozott, összevágott zöldségek 
     ‐ tofu (szójababsajt) 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a pellet, brikett gyártása szójababhulladékból takarmány céljára 
‐ a tisztított dió, mandula, mogyoró, földimogyoró, pisztácia stb. előállítása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a gyümölcs‐ és zöldséglé gyártása, lásd: 10.32 
‐ a dara és liszt gyártása száraz hüvelyes zöldségből, lásd: 10.61 
‐ a cukrozott (kandírozott) gyümölcs és dió gyártása, lásd: 10.82 
‐ a zöldséges készételek gyártása, lásd: 10.85 
‐ a mesterséges koncentrátum gyártása, lásd: 10.89 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a gyümölcs és zöldség szárítása a napon, lásd: 01.63 



10.41 Olaj gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a nyers növényi olaj (olíva‐, szójabab‐, pálma‐, napraforgó‐, gyapotmag‐, repce‐, 
mustár‐, lenolaj stb.) gyártása 
‐ a nem zsírtalanított liszt és dara gyártása olajos magvakból, dióból vagy olajos 
magbelekből 
‐ a növényi eredetű finomított olaj (olívaolaj, szójababolaj stb.) gyártása 
‐ a növényi eredetű olaj feldolgozása: gőzzel fúvatás, főzés, dehidratálás, 
hidrogénezés stb. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az emberi fogyasztásra nem alkalmas (nem étkezési) állati eredetű olaj és zsír 
gyártása 
‐ az olaj kinyerése halból és tengeri emlősökből 
‐ a gyapothulladék, olajpogácsa és más, az olaj gyártása során visszamaradt termék 
gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a takarmánypogácsa gyártása olajos magvakból 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a disznózsír és más állati eredetű étkezési zsír kiolvasztása és finomítása, lásd: 
10.11 
‐ a margarin gyártása, lásd: 10.42 
‐ a nedves gabonamag őrlése, lásd: 10.62 
‐ a kukoricaolaj gyártása, lásd: 10.62 
‐ az illóolaj gyártása, lásd: 20.53 
‐ az olaj és a zsír kezelése kémiai folyamatokkal, lásd: 20.59 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az étkezési baromfizsír kiolvasztása, lásd: 10.12 



10.82 Édesség gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kakaó, a kakaóvaj, ‐zsír és ‐olaj gyártása 
‐ a csokoládé és a csokoládékészítmény gyártása 
‐ a cukorkaáruk (karamell, kasucukorka, nugát, fondant, fehér csokoládé) gyártása 
‐ a rágógumi gyártása 
‐ a gyümölcs, a dió, a gyümölcshéj és más növények, növényi részek tartósítása 
cukorban (kandírozás) 
‐ a cukrászati és gyógycukorkák, ‐pasztillák gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a cukorgyártás, lásd: 10.81 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a cukor helyettesítő szintetikus édesítőszer gyártása, lásd: 10.89 



10.83 Tea, kávé feldolgozása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kávé pörkölése és koffeintartalmának csökkentése 
‐ a kávékészítmény gyártása: 
     ‐ őrölt kávé 
     ‐ instant (feloldható) kávé 
     ‐ kávékivonat és ‐koncentrátum 
‐ a kávépótlók gyártása 
‐ a tea‐ és a matétea‐ (paraguayi tea) keverékek gyártása 
‐ a teakivonat és ‐koncentrátum, valamint a teákhoz hasonló készítmény és 
kivonatai, koncentrátuma gyártása 
‐ a tea csomagolása, beleértve a tea filterbe töltését is 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a gyógytea (pl. menta, verbéna, kamilla), a gyógyteakeverék gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az inulin gyártása, lásd: 10.62 
‐ a szeszes italok, a sör, a bor és az üdítőitalok gyártása, lásd: 11 ágazat 
‐ a gyógynövények gyógyszerészeti célú feldolgozása, lásd: 21.20 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor, 
maltodextrin kivonatot tartalmazó készítmények), lásd 10.89 



10.89 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a levesek, zöldséges húsleves gyártása 
‐ a mesterséges méz és karamell gyártása 
‐ az előkészített, romlandó ételek gyártása, például: 
     ‐ szendvics 
     ‐ friss pizza 
‐ az étel kiegészítő és egyéb élelmiszer gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az élesztő gyártása 
‐ a hús, a hal, a rákfélék és a puhatestűek levét és kivonatát tartalmazó 
készítmények gyártása 
‐ a tejtartalom nélküli, tej‐ és sajthelyettesítő termékek gyártása 
‐ a tojáskészítmények, a tojásfehérje gyártása 
‐ a mesterséges koncentrátumok gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a cukor helyettesítő szintetikus édesítőszer gyártása 
‐ a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor, 
maltodextrin kivonatot tartalmazó készítmények) 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a romlandó gyümölcs és zöldség készételek gyártása, lásd: 10.39 
‐ a fagyasztott pizza gyártása, lásd: 10.85 
‐ a szeszes italok, sör, bor és üdítőital gyártása, lásd: 11 ágazat 



14.19 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a csecsemőruházat, a tréningruházat, a síruha, az úszó‐ és a fürdőruházat stb. 
gyártása 
‐ a kalap és a sapka gyártása 
‐ az egyéb ruházati kiegészítők: kesztyű, öv, sál, nyakkendő, hajháló stb. gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a szőrmésbőr fejfedők gyártása 
‐ a textil lábbeli gyártása hozzáerősített talp nélkül 
‐ a felsorolt termékek részeinek gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a sport fejfedők gyártása, lásd: 32.30 
‐ a biztonsági fejfedők gyártása (kivéve a sport fejfedők), lásd: 32.99 
‐ a tűzálló és biztonsági védőruházat, lásd: 32.99 
‐ a ruházati termékek javítása, lásd: 95.29 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a sportkesztyű gyártása, lásd: 32.30 



15.20 Lábbeligyártás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a mindenféle rendeltetésű lábbeli gyártása, bármilyen anyagból, bármilyen 
technológiával, beleértve az öntést is (a kivételeket lásd: lejjebb) 
     ‐ lábbeli bőr részeinek: felsőrész és darabjai, külső talp és talpbélés, sarok stb. 
gyártása 
‐ a lábszár‐ és bokavédő, és a hasonló cikkek gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a textilből készült lábbeli gyártása hozzáerősített talp nélkül, lásd: 14.19 
‐ a cipő fa részeinek és a cipőipari fakellékek gyártása (pl. sarok és kaptafa), lásd: 
16.29 
‐ a csizma és cipő gumisarok és ‐talp, valamint egyéb gumi lábbeli rész gyártása, 
lásd: 22.19 
‐ a lábbeli műanyag részeinek gyártása, lásd: 22.29 
‐ a sícipő gyártása, lásd: 32.30 
‐ az ortopéd cipők gyártása, lásd: 32.50 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a korcsolyacipő gyártása, lásd: 32.30 



16.10 Fűrészárugyártás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fa fűrészelése, gyalulása és egyéb gépi megmunkálása 
‐ a fa felvágása, hántolása és faragása 
‐ a vasúti talpfa gyártása 
‐ a táblába össze nem állított fa padlóburkolók gyártása 
‐ a fagyapot, a faliszt, a faforgács és más részekre aprított fatermék gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a fa szárítása 
‐ a fa impregnálása és kémiai kezelése tartósító anyaggal (pl. rothadásgátlóval) és 
egyéb szerrel 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fakitermelés és a fa durva megmunkálása, lásd: 02.20 
‐ a rétegelt lemez, tábla és panel készítésére alkalmas, vékony furnérlemez 
gyártása, lásd: 16.21 
‐ a zsindely, a gyöngyléc, a díszített domború lécek és a párkányléc gyártása, lásd: 
16.23 
‐ a tűzifa gyártása, lásd: 02.20 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a tüzelőanyag (pellet, brikett) gyártása a fafeldolgozás hulladékából, lásd: 16.29 

16.29 Egyéb fa‐, parafatermék, fonottáru gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a különféle fatömegcikkek gyártása: 
     ‐ szerszám, seprű és kefe nyele és teste 
     ‐ kaptafa, sámfa csizmához, cipőhöz, fa ruhaakasztó 
     ‐ háztartási és konyhai faeszköz 
     ‐ fából készült kis szobrok és dísztárgyak, famozaik, intarzia 
     ‐ faládikó és ‐doboz ékszer, evőeszköz és hasonlók tárolására 
     ‐ facséve, ‐kúp, ‐orsó, varrócérna‐motolla és hasonló esztergályozott fatermék 
     ‐ egyéb fatermékek 
‐ 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 
‐ a pellet gyártása fából, illetve kávé‐ vagy szójababhulladékból tüzelőanyag céljára
‐ a fakeret gyártása tükörhöz, festményhez és fényképhez 

Törölt: 38.11



‐ 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 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a tüzelőanyag (brikett, pellet) előállítása  
             ‐ szalmából 
             ‐ egyéb növényből (pl. tengeri fűből, szénából) 
             ‐ mezőgazdasági növényi hulladékból 
             ‐ fafeldolgozás hulladékából 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a textil alapanyagból készített szőnyegek és lábtörlők gyártása, lásd: 13.93 
‐ a bőrönd gyártása, lásd: 15.12 
‐ a fa lábbeli gyártása, lásd: 15.20 
‐ a gyufagyártás, lásd: 20.51 
‐ a fa óratokok gyártása, lásd: 26.52 
‐ a facséve, ‐kúp és ‐orsó gyártása, textilipari gép részeként, lásd: 28.94 
‐ a bútorgyártás, lásd: 31.0 
‐ a fából készült játékok gyártása, lásd: 32.40 
‐ a kefe és a seprű gyártása, lásd: 32.91 
‐ a koporsó gyártása, lásd: 32.99 
‐ a parafa mentőeszköz gyártása, lásd: 32.99 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a tűzifa gyártása, lásd: 02.20 
‐ a pellet, brikett gyártása szójababhulladékból takarmány céljára, lásd: 10.39 
 

Törölt: , tüzelőanyag vagy 
takarmány céljára, lásd: 10.39
‐ a pellet, brikett gyártása 
kávéhulladékból, tüzelőanyag 
vagy takarmány céljára, lásd: 
10.83
‐ a tüzelőanyag (pellet, brikett) 
gyártása a fafeldolgozás 
hulladékából, lásd: 38.11



23.19 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a laboratóriumi, higiéniai és gyógyszerészeti üvegáru gyártása 
‐ az óraüveg, optikai rendeltetésű üveg és meg nem munkált optikai elem gyártása
‐ az ékszerhez felhasználható üvegáru gyártása 
‐ az üveg szigetelő és szerelvényeinek gyártása 
‐ az üveg lámpabúra, világítótestek üvegrészeinek gyártása 
‐ az üveg díszműáru gyártása 
‐ az üveg útburkoló tömb gyártása 
‐ az üvegrúd és ‐cső gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az optikai célra megmunkált optikai elemek gyártása, lásd: 26.70 
‐ az orvosi fecskendők és más orvosi laboratóriumi felszerelések gyártása, lásd: 
32.50 
 
Nem ide tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az optikai célra megmunkált szemüveglencse, lásd: 32.50 

24.42 Alumíniumgyártás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az alumínium gyártása timföldből 
‐ az alumínium gyártása alumíniumhulladékból, elektrolízises finomítással 
‐ az alumíniumötvözet gyártása 
‐ az alumínium féltermék gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az említett fémekből húzott huzal gyártása 
‐ a timföld (alumínium‐oxid) gyártása 
‐ az alumínium csomagolófólia gyártása 
‐ az alumíniumfóliával laminált termék gyártása, ahol az alumíniumfólia az 
elsődleges összetevő 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a nemvas fém öntése, lásd: 24.53, 24.54 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a mesterséges korund gyártása, lásd: 23.99 

Törölt: optikailag

Törölt: megmunkált

Törölt: optikailag



26.20 Számítógép, perifériás egység gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik az elektronikus számítógép gyártása és/vagy 
összeszerelése, amely lehet nagygép, asztali számítógép, hordozható számítógép 
(laptop), szervergép, valamint a számítógép perifériája, ezen belül tároló és 
input/output egység (nyomtató, monitor, billentyűzet). A számítógép analóg, 
digitális vagy hibrid működésű lehet. A digitális számítógép legismertebb típusaira a 
következők jellemzők: (1) tárolják a feldolgozó programot vagy programokat és a 
program futásához éppen szükséges adatokat; (2) szabadon programozhatók a 
felhasználó előírásai szerint; (3) elvégzik a felhasználó által meghatározott 
aritmetikai számításokat; és (4) emberi beavatkozás nélkül olyan feldolgozási 
folyamatokat valósítanak meg, amelyek végrehajtása során a számítógépnek logikai 
döntéseket kell hozni. Az analóg számítógépek képesek matematikai modellek 
szimulálására, és analóg ellenőrző és programozó‐elemeket is tartalmaznak. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az asztali számítógép gyártása 
‐ a hordozható számítógép (laptop) gyártása 
‐ a központi nagyszámítógép gyártása 
‐ a kézi számítógép (pl. PDA) gyártása 
‐ a mágneslemez meghajtók, félvezető (flash) tároló és más tárolóeszköz gyártása 
‐ az optikai lemezmeghajtó gyártása (pl. CD‐RW, CD‐ROM, DVD‐ROM, DVD‐RW) 
‐ a nyomtató gyártása 
‐ a monitor gyártása 
‐ a billentyűzet gyártása 
‐ mindenféle típusú egér, botkormány (joystick) gyártása 
‐ a feladatra felkészített ("dedikált") munkaállomás gyártása 
‐ a számítógépszerver gyártása 
‐ a letapogató (szkenner) gyártása, a vonalkód‐leolvasóval együtt 
‐ a mágneskártya‐leolvasó gyártása 
‐ a számítógépes virtuális sisak gyártása 
‐ a számítógép‐projektor (videokivetítő) gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a számítógép‐terminál, például bankjegykiadó automata (ATM), nem mechanikus 
működtetésű, elektronikus pénztárgép (POS) gyártása 
‐ a többfunkciós irodai eszköz, ami két vagy több funkciót lát el a következőkből: 
nyomtatás, szkennelés, másolás, faxolás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a tablet gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a felvételes adat‐ és jelhordozó sokszorosítása (számítógép média, hang, video 
stb.), lásd: 18.20 
‐ az elektronikus alkatrész, valamint számítógép és periféria szerelt elektronikai 
egységeinek gyártása, lásd: 26.1 



‐ a külső/belső számítógép modemek gyártása, lásd: 26.12 
‐ a csatlakozókártya, ‐modul gyártása és összeszerelése, lásd: 26.12 
‐ a nyomtatott áramköri lap gyártása, lásd: 26.12 
‐ a modem és jelátvivő berendezésének gyártása, lásd: 26.30 
‐ a digitális távközlési kapcsolóegység, távadat‐feldogozó berendezés gyártása (pl. 
híd, router, kapu), lásd: 26.30 
‐ az elektronikus fogyasztási cikkek gyártása, úgymint CD‐ és DVD‐lejátszó, lásd: 
26.40 
‐ a televízió monitorok és kijelzők gyártása, lásd: 26.40 
‐ a videojáték konzoljának gyártása, lásd: 26.40 
‐ az üres optikai és mágneses jelhordozó gyártása számítógéphez vagy más 
berendezéshez, lásd: 26.80 

26.30 Híradás‐technikai berendezés gyártása 
 
Ez a szakágazat tartalmazza az elektronikus jellel működő vezetékes és vezeték 
nélküli telefon és adatátviteli berendezés, beleértve a rádió‐ és televízióműsor‐
sugárzó és vezeték nélküli híradás‐technikai berendezés gyártását. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a központi hivatali kapcsoló berendezés (alközpontok) gyártása 
‐ a zsinór nélküli telefon gyártása 
‐ a házi kapcsolóközpont (PBX) gyártása 
‐ telefon és faxberendezés gyártása, beleértve az üzenetrögzítőket 
‐ adatátviteli berendezés, digitális távközlési kapcsolóegység, táv‐adatfeldolgozó 
berendezés, pl. híd, router és kapu gyártása 
‐ az adó‐ és vevőantenna gyártása 
‐ a kábeltelevíziós berendezés gyártása 
‐ a személyhívó (pager) gyártása 
‐ a mobiltelefon‐rendszer gyártása 
‐ a mobil távközlési berendezések gyártása 
‐ rádiós és televíziós stúdió és műsorszóró berendezés gyártása, adó‐vevő antenna, 
beleértve a televíziós kamerát és a termelési folyamatban alkalmazott 
videokamera, tv‐kamera gyártását. 
‐ a modem, a jelátviteli berendezésének gyártása 
‐ a megfigyelőközpontra kapcsolt betörés‐ és tűzjelző rendszer gyártása 
‐ a rádiós és televíziós átjátszóberendezés gyártása 
‐ a rádió és infrasugaras (pl. távirányító) készülék gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a műhold híradás‐technikai készülékeinek gyártása 
‐ az okostelefon gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kommunikációs felhasználású elektronikai alkatrészek, szerelt alegységek 
(beleértve a számítógép külső/belső modemje) gyártása, lásd: 26.1 
‐ a nyomtatott áramköri lap gyártása, lásd: 26.12 



‐ a számítógép és számítógép‐perifériák gyártása, lásd: 26.20 
‐ a kép‐ és hangtechnikai fogyasztási cikk gyártása, lásd: 26.40 
‐ a GPS (globális helymeghatározó rendszer) eszközök gyártása, lásd: 26.51 
‐ az elektronikus eredményjelző tábla gyártása, lásd: 27.90 
‐ a forgalomirányító lámparendszer gyártása, lásd: 27.90 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az ipari híradás‐technikai berendezés javítása, lásd: 33.13 
‐ a háztartási híradás‐technikai berendezés javítása, lásd: 95.12 

26.70 Optikai eszköz gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik az optikai készülékek és lencsék, pl. binokuláris 
távcső, mikroszkóp (kivéve elektron‐, protonmikroszkóp), távcső (teleszkóp), 
prizma és különféle lencsék (kivéve a szemészeti); réteggel bevont vagy csiszolt 
lencse (kivéve a szemészeti); a lencsék összeszerelése (kivéve szemészeti) és 
fényképészeti berendezés, pl. fényképezőgép (kamera) és fénymérő gyártása. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az optikai tükör gyártása 
‐ a fegyvertávcső gyártása 
‐ az optikai helymeghatározó berendezés gyártása 
‐ az optikai nagyítókészülék gyártása 
‐ a precíziós gépbeállítás optikai elven működő eszközeinek gyártása 
‐ az optikai alak‐ és méretellenőrző (komparátor) készülék gyártása 
‐ a fényképezőgép (optikai és digitális kamera) gyártása 
‐ a mozgókép‐vetítőgép és lapvetítő gyártása 
‐ az óriás kivetítők gyártása 
‐ az optikai mérő‐ és ellenőrző berendezés és eszköz gyártása (pl. tűzjelző 
berendezés, fényképészeti fénymérő, távolságkereső) 
‐ a lencsék, optikai mikroszkóp, binokuláris távcső és távcső (teleszkóp) gyártása 
‐ a lézerberendezés gyártása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a számítógép‐projektor gyártása, lásd: 26.20 
‐ a termelési folyamatban alkalmazott (ipari) tévékamera és videokamera gyártása, 
lásd: 26.30 
‐ a közhasználatú (háztartási) videokamera gyártása, lásd: 26.40 
‐ a lézerrel működő komplett berendezés gyártása, lásd: a géptípus gyártása 
szakágazatánál (pl. orvosi lézeres berendezés), lásd: 26.60 
‐ a fénymásológép gyártása, lásd: 28.23 
‐ a szemészeti termékek gyártása, lásd: 32.50 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés:  
‐ a meg nem munkált optikai elem gyártása üvegből, lásd: 23.19 



32.99 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a biztonsági (védő) felszerelés gyártása 
     ‐ tűzálló és biztonsági védőöltözet gyártása 
     ‐ hálózatot karbantartók biztonsági övének és más munkához használt szíjak 
gyártása 
     ‐ parafa mentőeszköz gyártása 
     ‐ műanyag védősisak és más személyes védőfelszerelés (pl. atlétikai védősisak) 
gyártása 
     ‐ tűzoltó védőruházat gyártása 
     ‐ fém fejvédő sisak és más fém védőeszköz gyártása 
     ‐ fül‐ és orrdugó gyártása (pl. úszáshoz és az orr védelmére) 
     ‐ gázálarc gyártása 
‐ az írótoll és ceruza minden fajtájának gyártása, a működési módtól függetlenül 
(mechanikus vagy sem) 
‐ a ceruzabél gyártása 
‐ a dátumozó, pecsételő vagy sorszámozó bélyegző, címkék nyomására és 
dombornyomására szolgáló kézi működtetésű eszköz, kézinyomdakészlet, kész 
írógépszalag és bélyegzőpárna gyártása 
‐ a földgömb gyártása 
 
‐ az esernyő, napernyő, sétapálca, botszék gyártása 
‐ a gomb, patent, nyomókapocs, cipzár gyártása 
‐ az öngyújtó gyártása 
‐ a személyes használati tárgyak: pipa, illatszerszórók, vákuumos hőpalack és más 
személyes vagy háztartási célú vákuumos termék, paróka, álszakáll, műszemöldök 
gyártása 
‐ a különféle egyéb cikk: gyertya és gyertyafélék, művirág, műgyümölcs és 
műlombdísz, beugrató, bűvészeszköz, kézi szita és rosta, szabászati próbabábu, 
koporsó stb. gyártása 
‐ a művirágkosár, művirágcsokor, művirág koszorú és hasonló termék gyártása 
‐ az állatkitömés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a dekoráció készítése különböző anyagokra (pl. papírra, fára, üvegre, kerámiára 
stb.), dekorációs festés 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a lámpabél (kanóc) gyártása, lásd: 13.96 
‐ a munka‐ és szolgálati ruha gyártása (pl. laboratóriumi köpeny, overall, 
egyenruha), lásd: 14.12 
‐ a papírújdonságok gyártása, lásd: 17.29 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a fésű, hajcsat gyártása lásd: gumiból 22.19, műanyagból 22.29, fémből 25.99 



38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
 
Ebbe a szakágazatba 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. 
‐ az újrafelhasználható anyagok összegyűjtése 
‐ a szemét összegyűjtése nyilvános helyeken felállított szemétgyűjtőkből 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ az építési és bontási hulladékok összegyűjtése 
‐ a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék összegyűjtése és 
elszállítása 
‐ a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtése 
‐ a nem veszélyes hulladék átrakodó‐állomásainak működtetése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a veszélyes hulladékok összegyűjtése, lásd: 38.12 
‐ a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására alkalmas lerakóhelyek 
működtetése, lásd: 38.21 
‐ az összekevert, de újrahasznosítható anyagok, mint pl. papír, műanyag stb., 
különböző kategóriákba való szétválogatására alkalmas berendezések 
működtetése, lásd: 38.32 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a pellet és brikett gyártása növényből, mezőgazdasági növényi hulladékból, 
feldolgozóipari hulladékból tüzelőanyag céljára, lásd 16.29 
‐ a pellet és brikett gyártása fémből vagy műanyagból, vegyes ipari hulladékból 
lásd: 38.32 

38.32 Hulladék újrahasznosítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a fém‐ és nemfémhulladék, selejt feldolgozása 
másodlagos nyersanyaggá, ami általában fizikai vagy kémiai átalakítási eljárást 
igényel. 
 
A mechanikai vagy kémiai átalakítás eljárásai például: 
‐ a fémhulladék mechanikai sajtolása, pl. használt autó, mosógép, kerékpár stb. 
esetén 
‐ a nagyméretű vas tárgyak, pl. vasúti kocsik 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 

Törölt: Ebbe a szakágazatba 
tartozik ‐ magyar kiegészítés:
‐ a tüzelőanyag (pellet, brikett) 
gyártása hulladékból



‐ 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 válogatása 
‐ az egyéb hulladékok, pl. bontási hulladékok zúzása, tisztítása és válogatása 
másodlagos nyersanyag előállítása céljából 
‐ a főzésből származó olaj és zsír feldolgozása másodlagos nyersanyag előállítása 
céljából 
‐ az egyéb élelmiszer‐, ital‐ és dohányárukból és visszamaradt anyagokból származó 
hulladékok feldolgozása másodlagos nyersanyag előállítása céljából 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ 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, fémek szétválogatása különböző kategóriákba 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a pellet és brikett gyártása vegyes fém vagy műanyag hulladékból 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az új késztermékek előállítása (saját célra vagy külső megrendelésre) másodlagos 
nyersanyagokból, például textilhulladékból sodort fonalként, papírhulladék 
pépesítésével, felhasználásával, használt gumiabroncs újrafutózásával vagy 
fémtermékek előállítása fémforgácsból, lásd: a C (Feldolgozóipar) nemzetgazdasági 
ág megfelelő szakágazataiban 
‐ a nukleáris fűtőanyagok újrafeldolgozása, lásd: 20.13 
‐ a vashulladék újraolvasztása, lásd: 24.10 
‐ a nem veszélyes hulladék égetése energiahasznosítással, lásd: 38.21 
‐ a nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 38.21 
‐ a szerves hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, beleértve a komposzt előállítását, 
lásd: 38.21 
‐ a hulladék égetése során nyert anyagok újrahasznosítása, lásd: 38.2 
‐ az átmenetileg radioaktív, pl. kórházakból kikerülő stb. hulladékok kezelése és 
ártalmatlanítása, lásd: 38.22 
‐ a mérgező és fertőzött hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 38.22 
‐ az újrahasznosítható anyagok kereskedelme, lásd: 46.77 



41.20 Lakó‐ és nem lakó épület építése 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ bármilyen típusú lakóépület építése: 
     ‐ családi ház 
     ‐ többlakásos épület, beleértve a toronyházakat 
‐ bármilyen típusú nem lakóépület építése, mint: 
     ‐ ipari épület, gyár, összeszerelő üzem, műhely 
     ‐ kórház, iskola, irodaépület 
     ‐ szálloda, kereskedelmi épület, bevásárlóközpont, étterem 
     ‐ repülőtéri épület 
     ‐ fedett sportlétesítmény 
     ‐ garázsépület, mélygarázzsal együtt 
     ‐ raktár 
     ‐ vallási célú épület 
‐ az épület szerkezetének helyszíni összeszerelése és felállítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a meglévő épületszerkezet felújítása és renoválása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az ipari létesítmény építése, az épület kivételével, lásd: 42.99 
‐ az építészmérnöki és mérnöki tevékenység, lásd: 71.1 
‐ az épületépítési projekt vezetése, lásd: 71.1 

Törölt: lakóépület



43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a különböző építmények létrehozásánál alkalmazott szaképítési tevékenység, ami 
valamilyen szempontból azonos szakértelmet vagy speciális berendezést igényel: 
     ‐ alapok építése, beleértve a cölöpverést is 
     ‐ dohosság elleni és vízszigetelési munka 
     ‐ épület páramentesítése 
     ‐ aknamélyítés 
     ‐ acélszerkezetek felállítása 
     ‐ acélhajlítás 
     ‐ falazás, kőlerakás 
     ‐ állványozás, állványon munkafelület kialakítása és elbontása, kivéve az állvány 
és munkafelületének kölcsönzését 
     ‐ kéménykészítés és ipari kemence kivitelezése 
     ‐ különleges szakértelmet igénylő munka, úgymint műszaki alpinista technika és 
a kapcsolódó szerkezet alkalmazása, pl. magas szerkezeten végzett munkához 
‐ a föld felszíne alatti munka 
‐ a szabadtéri úszómedence építése 
‐ az épületek külső homlokzatának tisztítása gőz‐ és homokfúvással vagy hasonló 
módszerrel 
‐ a daru és egyéb építőipari berendezés kölcsönzése személyzettel a konkrét 
építőipari munkától elkülönülten 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az építőipari gépek és eszközök kölcsönzése személyzet nélkül, lásd: 77.32 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a víztermelő kút fúrása, lásd: 42.21 

G KERESKEDELEM, GÁPJÁRMŰJAVÍTÁS 
 
Ez a nemzetgazdasági ág az áruk átalakítás nélküli nagy‐ és kiskereskedelmét, 
valamint az áruk értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmazza. A nagy‐ 
és kiskereskedelem az utolsó lépés az áruk elosztásában. A gépjárművek és 
motorkerékpárok javítása szintén ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik. 
 
Az átalakítás nélküli kereskedelem magában foglalja a kereskedelemhez 
kapcsolódó szokásos kiegészítő tevékenységeket, műveleteket pl. áruk válogatása, 
osztályozása, csoportosítása, összeállítása, elegyítése (pl. homok), palackozása 
(palacktisztítással vagy a nélkül), csomagolása, ömlesztett áruk kiszerelése, 
újracsomagolása kisebb egységcsomagokba ; raktározás (beleértve a fagyasztó, 
mélyhűtő raktározást). 
 
A 45‐ös ágazat magában foglalja a gépjárművek és motorkerékpárok 
értékesítéséhez, javításához kapcsolódó valamennyi tevékenységet, míg a 46‐os és 
47‐es ágazatok tartalmazzák az összes többi kereskedelmi tevékenységet. A 46 

Törölt: más speciális, építőipari 
szakágazathoz nem rendelhető



(Nagykereskedelem) ágazat és a 47 (Kiskereskedelem) ágazat közötti 
különbségtételnél a vevő jellege a meghatározó. 
 
A nagykereskedelembe tartozik az új és használt áruk átalakítás nélküli 
viszonteladása kiskereskedőknek, illetve más nagykereskedőknek, értékesítése 
ipari, kereskedelmi, közületi felhasználóknak üzleti célokra. Szintén ide tartozik az 
ilyen személyek vagy vállalkozások részére történő áru vétel vagy eladás során az 
ügynök, illetve a bróker közreműködése. Az ilyen ügyletekkel foglalkozó 
vállalkozások közé tartoznak az áruk felett rendelkező nagykereskedők, árutőzsde‐
ügynökségek, ipari elosztók, exportőrök, importőrök, beszerzési társulások, illetve 
a gyártó‐ vagy bányászati egységek által termékeik marketingje érdekében 
fenntartott, a telephelyükben azokétól eltérő értékesítési irodák (ahol nem folyik 
kiskereskedelmi tevékenység), amelyek nem pusztán a gyártó‐ vagy bányászati 
egységtől közvetlen kiszállítással teljesítendő rendelések felvételét végzik. 
Idetartoznak az árutőzsdei brókerek, megbízásos (bizományos) kereskedők és 
ügynökök, a mezőgazdasági termékek marketingjével foglalkozó beszerzési és 
értékesítési társulások is.  
 
A nagykereskedők gyakran fizikailag összerakják, válogatják, osztályozzák a 
nagytételű árukat, az ömlesztett árukat megbontják, elosztják kisebb kiszerelésbe 
(pl. gyógyszerek esetében); az árukat raktározzák, hűtik, kiszállítják, üzembe 
helyezik, részt vesznek az eladásösztönzésben, címketervezésben.  
 
A kiskereskedelembe tartozik az új és használt áruk átalakítás nélküli 
viszonteladása elsősorban a lakosság részére, személyes vagy háztartási célú 
fogyasztásra, illetve felhasználásra, üzleteken, áruházakon, piaci és utcai 
standokon, csomagküldő szolgálatokon, házaló kereskedőkön, fogyasztási 
szövetkezeteken, fogyasztói csoportokon, aukciós házakon stb. keresztül. A legtöbb 
kiskereskedő az értékesítendő áru felett tulajdonosi jogot gyakorol, néhány 
kiskereskedő viszont ügynökként értékesít díjazásért vagy bizományosi alapon. 
 
Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a minden olyan jellegű összeszerelés, összeállítás, amely nem eredményez új 
terméket pl. lapraszerelt bútor összeállítása, kerékpár beüzemelése illetve 
felszerelése az ügyfél által igényelt plussz kellékekkel (pl. csomagtartó, sárvédő) 
 
Nem ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az olyan jellegű összeszerelés, amely során új termék keletkezik, lásd: C 
nemzetgazdasági ág 

Törölt: üzleti célokra, mint pl.

Törölt: , illetve más 
nagykereskedőknek

Törölt: nagykereskedelembe 
még tartoznak

Törölt: nagykereskedelmi 
értékesítés keretében végzett 
szokásos tevékenységek, úgymint

Törölt: áruk felvásárlása, 
válogatása, osztályozása nagy 
tételben, 

Törölt: áruk újracsomagolása, 
elosztása

Törölt: kiszerelésben

Törölt: áruk raktározása, 
hűtése, kiszállítása

Törölt: helyezése, részvétel

Törölt: címketervezés.



46.38 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
‐ a hobbiállat‐eledel nagykereskedelem 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a hal és halkészítmény (pl. élő hal, friss, hűtött, fagyasztott, szárított, sózott hal, 
puhatestű, rák, kagyló) nagykereskedelme 
‐ az egyéb élelmiszer‐ipari termék (pl. méz, leves, leveskészítmény, só, ecet, mártás 
és ételízesítő, élesztő, sütőpor) nagykereskedelme 
‐ az élelmiszeriparban előállított készétel nagykereskedelme 

47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba 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 kiskereskedelme 
‐ a látszerészek tevékenysége 
‐ az ajándéktárgy, emléktárgy, kézművesáru, kegytárgy (kivéve a régiség, lásd: 
4779) szakosodott kiskereskedelme 
‐ a művészeti galériák kereskedelmi tevékenysége, a műalkotások szakosodott 
kiskereskedelme 
‐ a háztartási tüzelőolaj, palackozott gáz, szén és tűzifa szakosodott 
kiskereskedelme 
‐ a fegyver és lőszer szakosodott kiskereskedelme 
‐ a tisztítószerek szakosodott kiskereskedelme 
‐ a bélyeg és érme szakosodott kiskereskedelme 
‐ az egyéb, máshová nem sorolt, nem élelmiszertermék szakosodott 
kiskereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a vetőmag, olajos magvak, termény, takarmány 
‐ az élő állat 
‐ az egyéb mezőgazdasági nyersanyagok 
‐ az ásványok szakosodott kiskereskedelme 
‐ a képkeretezés 

Törölt: , kontaktlencse, 
szemüveglencse, szemüveg, 
szemüvegkeret



73.11 Reklámügynöki tevékenység 
 
Ez a szakágazat felöleli a hirdetési szolgáltatás teljes skáláját (saját megvalósítással, 
illetve alvállalkozó bevonásával) beleértve a tanácsadást, a kreatív szolgáltatást, 
hirdetési anyagok előállítását és vételét. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a hirdetési kampány tervezése és megvalósítása: 
     ‐ hirdetések tervezése és elhelyezése újságban, folyóiratban, rádióban, 
televízióban, interneten és egyéb médiában 
     ‐ szabadtéri hirdetés tervezése és elhelyezése, így pl. hirdetőtábla, falfelület, 
faliújság és állvány, kirakatrendezés, bemutatóterem tervezése, hirdetések 
elhelyezése autókon, buszokon stb. 
     ‐ légi hirdetés 
     ‐ hirdetési anyagok és minták terjesztése vagy kézbesítése 
     ‐ standok és egyéb bemutatók, illetve hirdetési helyek készítése 
‐ a marketingkampány szervezése és lebonyolítása, illetve a vevőkör megcélzására 
irányuló egyéb hirdetési szolgáltatás: 
     ‐ termékpromóció (termékbevezetés) 
     ‐ értékesítési helyi marketing (point‐of‐sale) 
     ‐ levélben továbbított hirdetés 
     ‐ marketingtanácsadás 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a hirdetési anyag kiadása, lásd: 58.19 
‐ a televízió‐ és filmreklám elkészítése, lásd: 59.11 
‐ a rádióreklám elkészítése, lásd: 59.20 
‐ a piackutatás, lásd: 73.20 
‐ a reklámfotózás, lásd: 74.20 
‐ a levelezéssel kapcsolatos tevékenység (címzés, csoportosítás stb.), lásd: 82.19 
‐ a kongresszusok, konferenciák és kereskedelmi bemutatók szervezése, lásd: 82.30
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a reklámok grafikai tervezése, lásd: 74.10 



74.10 Divat‐, formatervezés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a textília, ruházati cikk, cipő, ékszer, bútor és egyéb belsőépítészeti cikk, valamint 
egyéb divatcikk, személyes használati vagy háztartási cikk tervezése 
‐ az ipari formatervezés, azaz olyan terv megalkotása és fejlesztése, ami fokozza a 
termék használhatóságát és értékét, javítja a megjelenését, beleértve a termék 
anyagának, felépítésének, szerkezetének, működésének, formájának, színének és 
felületkiképzésének meghatározását, figyelembe véve az emberi sajátosságokat és 
igényeket, a biztonságot, a piacképességet és a termelés hatékonyságát, a piaci 
igényeket, a használatot és a karbantartást 
‐ a grafikai tervezés 
‐ a belsőépítészeti tervezés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a reklámok grafikai tervezése 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a weboldalak tervezése és programozása, lásd: 62.01 
‐ az építészmérnöki tervezés, lásd: 71.11 
‐ a mérnöki tervezés (gépek, anyagok, eszközök, struktúrák, folyamatok és 
rendszerek mérnöki tervezése a fizika törvényeinek és alapelveinek 
alkalmazásával), lásd: 71.12 

81.21 Általános épülettakarítás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az összes épülettípus általános (nem speciális) takarítása, mint pl.: 
     ‐ irodák 
     ‐ házak és apartmanok 
     ‐ gyárak 
     ‐ üzletek 
‐ az intézmények és egyéb üzleti és szakmai helyiségek, valamint több lakásból álló 
lakóépületek általános (nem speciális) takarítása 
 
Ezek főleg belső takarítási tevékenységek, de magukban foglalhatják a hozzájuk 
tartozó külső épületrészek, mint pl. ablakok és átjárók, függőfolyosók takarítását is.
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a takarítás háztartásoknál 
‐ az "ezermester" munkák elvégzése háztartásoknál, mint pl. szivárgó WC javítása, 
világító testek cseréje stb. 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a speciális belső takarítás, mint pl. ablaktisztítás, kéménytisztítás, tűzhely‐, kályha‐
, kazán‐, szemétégető‐, bojler‐, szellőzőcső‐, elszívó egységek tisztítása, lásd: 81.22 

Formázott táblázat



81.30 Zöldterület‐kezelés 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az alábbiak telepítése, gondozása, fenntartása: 
     ‐ parkok és kertek: 
           ‐ magán‐ és bérházaknál 
           ‐ köz‐ és közösségi épületeknél (iskolák, kórházak, közigazgatási épületek, 
templomok stb.) 
     ‐ közterületeknél (parkok, zöld területek, temetők stb.) 
     ‐ autópálya, közlekedési pályák zöldesítésénél (utak, vasúti és villamos vonalak, 
vízi utak, kikötők) 
     ‐ ipari és kereskedelmi épületeknél 
     ‐ növényzet: 
           ‐ épületeknél (tetőkertek, homlokzati növényzet, télikert) 
           ‐ sportpályáknál (futball, golf stb.), játszótereknél, napozópázsitnál és egyéb 
szabadidős parkoknál 
           ‐ álló‐ és folyóvíznél (medencék, alternáló vizes területek, tavak, uszodák, 
csatornák, vízpályák, szennyvíztelep) 
     ‐ zaj, szél, erózió, vakítás elleni védő‐, takarónövényzet 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a kertek és parkok telepítése, gondozása és fenntartása háztartásoknál 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ az üzleti, értékesítési célú növénytermesztés, növény‐ és faültetés eladási célra, 
lásd: 01 és 02 ágazat 
‐ a faiskola és erdei faiskola, lásd: 01.30, 02.10 
‐ a mezőgazdasági földterületek környezeti állapotának megóvása, lásd: 01.61 
‐ a tájrendezési célú építési tevékenység, lásd: F nemzetgazdasági ág 
‐ a tájtervezés és tájépítészeti tevékenység, lásd: 71.11 



88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
 
Ebbe a szakágazatba 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:
     ‐ időskorúak és a fogyatékkal élők otthoni látogatása 
     ‐ időskorúak és a testi és szellemi fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátása 
     ‐ fogyatékkal élőknek a munkába álláshoz nyújtott segítség és betanítás, 
amennyiben az oktatás szerepe korlátozott 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 
84.30 
‐ az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, 
lásd: 87.30 
‐ a testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 88.91 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az ellátástól elkülönülten végzett szociális étkeztetés, lásd: 56.29 
‐ a fogyatékkal élőknek a munkába álláshoz nyújtott segítség, amelyben az oktatás 
szerepe meghatározó, lásd 85 ágazat 



90.03 Alkotóművészet 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a független művész, mint szobrász, festő, karikaturista, metszetet, karcot készítő 
stb. egyéni tevékenysége 
‐ az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a 
szakmai kiadvány készítését 
‐ a független újságírás 
‐ a művészeti alkotások (pl. festmények) és muzeális tárgyak műértékének 
helyreállítása, restaurálása 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a szobrok gyártása, kivéve az eredeti műalkotások létrehozása, lásd: 23.70 
‐ az orgonák és egyéb régi hangszerek restaurálása, lásd: 33.19 
‐ a mozgókép (film, video) gyártása, lásd: 59.11, 59.12 
‐ a bútorok restaurálása (kivéve: muzeális tárgyak), lásd: 95.24 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a műszaki, gazdasági és más szakmai kézikönyv, dokumentum megírása, lásd: 
74.90 
‐ az előadó‐művészeti tevékenység, lásd: 90.01 



95.29 Egyéb személyi‐, háztartási cikk javítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a máshova nem sorolt egyéb személyi és háztartási 
cikkek javítása: 
‐ a kerékpárok javítása 
‐ a ruházati cikkek javítása és átalakítása 
‐ a sportszerek, kempingcikkek javítása (kivéve a sport‐ és vadászfegyvereket) 
‐ a könyv javítása 
‐ a hangszerek javítása (kivéve az orgonát és a hangszer régiségeket) 
‐ a játékok és hasonló árucikkek javítása 
‐ az egyéb személyi‐ és háztartási cikkek javítása 
‐ a zongorahangolás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a kulcsmásolás 
‐ a helyben megvárható gravírozás 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a fémek ipari gravírozása, lásd: 25.61 
‐ a sport‐ és vadászfegyverek javítása, lásd: 33.11 
‐ a kéziszerszámok javítása, lásd: 33.12 
‐ az orgona és más hangszerrégiség javítása (restaurálása), lásd: 33.19 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a képkeretezés, lásd: 47.78 



96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil mosása és vegytisztítása, 
vasalása stb. géppel, kézzel vagy érmével működtetett önkiszolgáló gépekkel, akár 
a nagyközönség, akár közületi megrendelők részére 
‐ a mosodai gyűjtés és kiszállítás 
‐ a szőnyeg, takaró, kárpit, függöny tisztítása, akár az ügyfél helyiségében, akár 
máshol 
‐ az ágyneműk, munka‐ és egyenruhák és hasonló cikkek kölcsönzése a mosodától 
‐ a pelenkatisztítás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ az érmével működő mosógép szolgáltatás 
‐ a ruhanemű és egyéb textilnemű javítása és kisebb átalakítása, ha azt a tisztítással 
együtt és azzal közvetlen összefüggésben végzik 
‐ a mosás, tisztítás, vasalás háztartásoknál 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a ruhakölcsönzés a munka‐ és az egyenruhán kívül, még akkor is, ha a tisztítás a 
tevékenység szerves részét képezi, lásd: 77.29 
‐ a ruházat stb. javítása és átalakítása, lásd: 95.29 



96.02 Fodrászat, szépségápolás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a haj mosása, vágása, berakása, szárítása, festése, színezése, hullámosítása, 
egyenesítése és hasonló kezelése, férfiak, nők és gyerekek részére 
‐ a borotválás, szakáll vágása 
‐ a kozmetikai kezelés, arcmasszázs, manikűr, pedikűr, arckikészítés, sminkelés stb.
 
Ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a fodrászat, kozmetikai kezelés, manikűrözés és pedikűrözés  az ügyfél 
otthonában 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
‐ a parókakészítés, lásd: 32.99 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik ‐ magyar kiegészítés: 
‐ a testfestés, lásd: 96.09 

 


