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Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik minden fajta villanymotor és transzformátor (AC, DC, és
ACDC) gyártása.

Ebbe a szakágazatba tartozik minden fajta villanymotor és transzformátor (AC, DC, és
ACDC) gyártása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a villanymotor (kivéve indítómotor belső égésű motorokhoz) gyártása
- a villamos energiát elosztó transzformátor gyártása
- a hegesztőtranszformátor gyártása
- a fénycsőelőtét gyártása (azaz transzformátor)
- az alállomási elosztótranszformátor gyártása
- az energiaátvitel és -elosztás feszültségszabályozó készülékeinek gyártása
- a generátor (kivéve a váltakozó áramú akkumulátortöltő generátor belső égésű
motorokhoz) gyártása
- a motort és generátort tartalmazó gépcsoport (kivéve a turbinagenerátor egység)
gyártása
- az armatúratekercselés a gyártási folyamat részeként

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a villanymotor (kivéve indítómotor belső égésű motorokhoz) gyártása
- a villamos energiát elosztó transzformátor gyártása
- a hegesztőtranszformátor gyártása
- a fénycsőelőtét gyártása (azaz transzformátor)
- az alállomási elosztótranszformátor gyártása
- az energiaátvitel és -elosztás feszültségszabályozó készülékeinek gyártása
- a generátor (kivéve a váltakozó áramú akkumulátortöltő generátor belső égésű
motorokhoz) gyártása
- a motort és generátort tartalmazó gépcsoport (kivéve a turbinagenerátor egység)
gyártása
- az armatúratekercselés a gyártási folyamat részeként

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az akkumulátortöltő gyártása forgóalkatrésszel

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az akkumulátortöltő forgóalkatrésszel

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az elektronikai alkatrésznek szánt transzformátor és kapcsoló gyártása, lásd: 26.11
- a villamos hegesztő- és forrasztóberendezés gyártása, lásd: 27.90
- a nem forgógép inverter, egyenirányító és konverter gyártása, lásd: 27.90
- a turbinagenerátor gépcsoport gyártása, lásd: 28.11
- az indítómotor és generátor gyártása belső égésű motorokhoz, lásd: 29.31

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az elektronikai alkatrésznek szánt transzformátor és kapcsoló gyártása, lásd: 26.11
- a villamos hegesztő- és forrasztóberendezés gyártása, lásd: 27.90
- a nem forgógép inverter, egyenirányító és konverter gyártása, lásd: 27.90
- a turbinagenerátor gépcsoport gyártása, lásd: 28.11
- az indítómotor és generátor gyártása belső égésű motorokhoz, lásd: 29.31

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az akkumulátortöltő gyártása forgóalkatrész nélkül, lásd: 27.90

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az akkumulátortöltő forgóalkatrész nélkül, lásd: 27.90
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Egyéb villamos berendezés gyártása

Egyéb villamos berendezés gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik olyan különféle villamos termékek gyártása, amelyek nem
sorolhatók a motor, generátor, transzformátor, elem és akkumulátor, huzal- és
villanyszerelési termék, világítóberendezés vagy háztartási készülék előbbi
szakágazataiba.

Ebbe a szakágazatba tartozik olyan különféle villamos termékek gyártása, amelyek nem
sorolhatók a motor, generátor, transzformátor, elem és akkumulátor, huzal- és
villanyszerelési termék, világítóberendezés vagy háztartási készülék előbbi
szakágazataiba.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az akkumulátortöltő gyártása (forgóalkatrész nélkül)
- a villamos ajtónyitó és -záró gyártása
- a villamos csengő gyártása
- a szigetelt vezetékből készült hosszabbítózsinór gyártása
- az elektromos vezetékkészletek gyártása szigetelt huzalból csatlakozóval
- az ultrahangos tisztítógép gyártása (kivéve laboratóriumi és fogászati)
- a barnító ágy gyártása
- az inverter (forgóalkatrész nélkül), egyenirányító (szilárd anyagú), üzemanyagcella,
szabályozós és anélküli tápegység gyártása
- a szünetmentes tápegység (UPS) gyártása
- a zavarszűrő gyártása (kivéve az egyenletes feszültség elosztásához)
- a készülékhez tartozó, a hosszabbítóval ellátott és más villamosvezeték-összeállítás
gyártása szigetelt vezetékkel és csatlakozóval
- a szén- és grafitelektróda, -érintkező és más elektromos szén- és grafittermék gyártása
- a részecskegyorsító gyártása
- a villamos ellenállás, kondenzátor és hasonlók gyártása
- az elektromágnes gyártása
- az elektromágneses tengelykapcsoló (kuplung) és fék gyártása
- a sziréna gyártása
- az elektronikus eredményjelző tábla gyártása
- a villamos (jelzés, felirat) fényreklám gyártása
- a villamos jelzőberendezés, forgalomirányító lámparendszer pl. közlekedési lámpa,
gyalogos jelzőberendezés, biztonsági jelzőberendezés gyártása
- a villamos szigetelés (kivéve üveg vagy porcelán) gyártása
- az elektromos hegesztő- és forrasztóberendezés gyártása, beleértve a kézi
forrasztópákát is

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az akkumulátortöltő gyártása (forgóalkatrész nélkül)
- a villamos ajtónyitó és -záró gyártása
- a villamos csengő gyártása
- a szigetelt vezetékből készült hosszabbítózsinór gyártása
- az elektromos vezetékkészletek gyártása szigetelt huzalból csatlakozóval
- az ultrahangos tisztítógép gyártása (kivéve laboratóriumi és fogászati)
- a barnító ágy gyártása
- az inverter (forgóalkatrész nélkül), egyenirányító (szilárd anyagú), üzemanyagcella,
szabályozós és anélküli tápegység gyártása
- a szünetmentes tápegység (UPS) gyártása
- a zavarszűrő gyártása (kivéve az egyenletes feszültség elosztásához)
- a készülékhez tartozó, a hosszabbítóval ellátott és más villamosvezeték-összeállítás
gyártása szigetelt vezetékkel és csatlakozóval
- a szén- és grafitelektróda, -érintkező és más elektromos szén- és grafittermék gyártása
- a részecskegyorsító gyártása
- a villamos ellenállás, kondenzátor és hasonlók gyártása
- az elektromágnes gyártása
- az elektromágneses tengelykapcsoló (kuplung) és fék gyártása
- a sziréna gyártása
- az elektronikus eredményjelző tábla gyártása
- a villamos (jelzés, felirat) fényreklám gyártása
- a villamos jelzőberendezés, forgalomirányító lámparendszer pl. közlekedési lámpa,
gyalogos jelzőberendezés, biztonsági jelzőberendezés gyártása
- a villamos szigetelés (kivéve üveg vagy porcelán) gyártása
- az elektromos hegesztő- és forrasztóberendezés gyártása, beleértve a kézi
forrasztópákát is

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a porcelán villamos szigetelés gyártása, lásd: 23.43
- a szén- és grafitszálak és -termékek gyártása (kivéve elektródát és villamos
alkalmazásokat), lásd: 23.99
- az elektronikai alkatrész típusú egyenirányító, feszültségszabályozó és áramátalakító
integrált áramkör, villamos kondenzátor, villamos ellenállás és hasonló egység gyártása,
lásd: 26.11
- a transzformátor, motor, generátor, kapcsolószerkezet, relé és ipari vezérlőegység
gyártása, lásd: 27.1
- az elem gyártása, lásd: 27.20
- a híradás-technikai és villamosvezeték, áramvezető és nem áramvezető kábeltermék
gyártása, lásd: 27.3
- a világítóberendezés gyártása, lásd: 27.40
- a háztartási készülék gyártása, lásd: 27.5
- a nem elektromos hegesztő- és forrasztóberendezések gyártása, lásd: 28.29
- a gépjármű villamos berendezéseinek pl. generátor, váltakozó áramú generátor,
gyújtógyertya, gyújtás vezetékrendszere, villamos ablakemelő, központizár-rendszer,
feszültségszabályozó gyártása, lásd: 29.31

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a porcelán villamos szigetelés gyártása, lásd: 23.43
- a szén- és grafitszálak és -termékek gyártása (kivéve elektródát és villamos
alkalmazásokat), lásd: 23.99
- az elektronikai alkatrész típusú egyenirányító, feszültségszabályozó és áramátalakító
integrált áramkör, villamos kondenzátor, villamos ellenállás és hasonló egység gyártása,
lásd: 26.11
- a transzformátor, motor, generátor, kapcsolószerkezet, relé és ipari vezérlőegység
gyártása, lásd: 27.1
- az elem gyártása, lásd: 27.20
- a híradás-technikai és villamosvezeték, áramvezető és nem áramvezető kábeltermék
gyártása, lásd: 27.3
- a világítóberendezés gyártása, lásd: 27.40
- a háztartási készülék gyártása, lásd: 27.5
- a nem elektromos hegesztő- és forrasztóberendezések gyártása, lásd: 28.29
- a gépjármű villamos berendezéseinek pl. generátor, váltakozó áramú generátor,
gyújtógyertya, gyújtás vezetékrendszere, villamos ablakemelő, központizár-rendszer,
feszültségszabályozó gyártása, lásd: 29.31
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az akkumulátortöltő gyártása forgóalkatrésszel, lásd: 27.11

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az akkumulátortöltő forgóalkatrésszel, lásd: 27.11

Ebbe az alágazatba tartozik:
- a más nevében és számlájára végzett ügynöki, árubrókeri, illetve egyéb
nagykereskedői tevékenység
- a vevő és az eladó közötti közvetítés, és/vagy a megbízó nevében kereskedelmi
ügylet kötése (beleértve az Interneten történt üzletkötést is)

Ebbe az alágazatba tartozik:
- a más nevében és számlájára végzett bizományos ügynöki, árubrókeri, illetve
egyéb nagykereskedői tevékenység
- a vevő és az eladó közötti közvetítés, és/vagy a megbízó nevében kereskedelmi
ügylet kötése (beleértve az Interneten történt üzletkötést is)

Ebbe az alágazatba tartozik még:
- a nagykereskedelmi aukciós házak tevékenysége, beleértve az internetes
nagykereskedelmi aukciót is

Ebbe az alágazatba tartozik még:
- a nagykereskedelmi aukciós házak tevékenysége, beleértve az internetes
nagykereskedelmi aukciót is

Ügynöki nagykereskedelem

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Ügynöki nagykereskedelem

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú
tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás. Az önálló férőhelyekben bútorozott
szobák állnak rendelkezésre vagy nappalival/étkezővel, hálószobával, illetve főzési
lehetőséggel vagy teljesen felszerelt konyhával rendelkeznek. Ezek a szálláshelyek
különböző formában működhetnek. Lehetnek apartmanok, többszintes épületben vagy
épületcsoportban levő lakások, egyszintes bungalók, üdülőházak, falusi szálláshelyek,
faházak. Egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak.

Ebbe a szakágazatba tartozik a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú
tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás. Az önálló férőhelyekben bútorozott
szobák állnak rendelkezésre vagy nappalival/étkezővel, hálószobával, illetve főzési
lehetőséggel vagy teljesen felszerelt konyhával rendelkeznek. Ezek a szálláshelyek
különböző formában működhetnek. Lehetnek apartmanok, többszintes épületben vagy
épületcsoportban levő lakások, egyszintes bungalók, üdülőházak, falusi szálláshelyek,
faházak. Egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak.

Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:
- gyermeküdülő, egyéb üdülőház
- vendégház és bungaló
- falusi szálláshely és faház háztartási szolgáltatások nélkül
- ifjúsági szálló
- hegyi menedékház

Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:
- gyermeküdülő, egyéb üdülőház
- vendégház és bungaló
- falusi szálláshely és faház háztartási szolgáltatások nélkül
- ifjúsági szálló
- hegyi menedékház

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a szabadidős, turisztikai célú szálláshely-szolgáltatás:
- a közösségi szálláshely (pl. üdülő)
- a turistaház, kulcsosház, matracszállás
- az egyéb szálláshely (pl. vendégszoba, lakrész)

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a szabadidős, turisztikai célú szálláshely-szolgáltatás:
- a közösségi szálláshely (pl. üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített
sátortábor)
- a turistaház, kulcsosház, matracszállás
- az egyéb szálláshely (pl. vendégszoba, lakrész)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rövid időtartamú szálláshely-szolgáltatás napi takarítással, ágyneműcserével, étel- és
italszolgáltatással, lásd: 55.10
- a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása
tartós használatra, jellemzően havi vagy éves időtartamra, lásd: 68 ágazat

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rövid időtartamú szálláshely-szolgáltatás napi takarítással, ágyneműcserével, étel- és
italszolgáltatással, lásd: 55.10
- a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása
tartós használatra, jellemzően havi vagy éves időtartamra, lásd: 68 ágazat

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor, lásd: 55.30
- az ideiglenesen tartózkodó személyek számára nem szabadidős, nem turisztikai
célú szálláshely szolgáltatás (pl. albérlők háza), lásd: 55.90

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az ideiglenesen tartózkodó személyek számára nem szabadidős, nem turisztikai
célú szálláshely szolgáltatás (pl. albérlők háza), lásd: 55.90
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Szakmai középfokú oktatás

Szakmai középfokú oktatás

Az ebbe a szakágazatba tartozó programokra tantárgyi szakosodás, valamint a
jelenbeli vagy jövőbeli foglalkozáshoz általában kapcsolódó elméleti háttér és a
gyakorlati készségek oktatása a jellemző. A képzés célja lehet pl. a
foglalkoztatáshoz szükséges általános ismeretek nyújtása, de felkészítés
meghatározott foglalkozásra, szakmára is. A képzés folytatható tanteremben, rádión,
televízión, internet útján vagy távoktatási formában.

Az ebbe a szakágazatba tartozó programokra tantárgyi szakosodás, valamint a
jelenbeli vagy jövőbeli foglalkozáshoz általában kapcsolódó elméleti háttér és a
gyakorlati készségek oktatása a jellemző. A képzés célja lehet pl. a
foglalkoztatáshoz szükséges általános ismeretek nyújtása, de felkészítés
meghatározott foglalkozásra, szakmára is. A képzés folytatható tanteremben, rádión,
televízión, internet útján vagy távoktatási formában.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felsőszintű oktatás (lásd: 85.4) alatt lévő minden szakmai képzés (a jelenlegi
oktatási rendszerben a szakiskolák és szakképző iskolák az Országos Képzési
Jegyzékben szereplő alap- és középszintű szakmákra felkészítő képzései tartoznak
ide, valamint ide tartoznak a felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési
Jegyzékben szereplő szakmákra felkészítő képzések is)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felsőszintű oktatás (lásd: 85.4) alatt lévő minden szakmai képzés (a jelenlegi
oktatási rendszerben a szakiskolák az Országos Képzési Jegyzékben szereplő alapés középszintű szakmákra felkészítő képzései tartoznak ide, valamint ide tartoznak a
felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmákra
felkészítő képzések is)

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- az idegenvezető-képzés
- a szakácsok, vendéglátó-ipari és szállodai alkalmazottak képzése
- a kozmetikust és fodrászt képző iskolák
- a számítógép-javítók képzése
- a hivatásos járművezetők pl. tehergépjármű-, busz- taxivezetők, pilóták oktatása

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- az idegenvezető-képzés
- a szakácsok, vendéglátó-ipari és szállodai alkalmazottak képzése
- a kozmetikust és fodrászt képző iskolák
- a számítógép-javítók képzése
- a hivatásos járművezetők pl. tehergépjármű-, busz- taxivezetők, pilóták oktatása

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a középfokot meghaladó felsőszintű szakmai oktatás, lásd: 85.4
- a szabadidős, hobbi, illetve önmegvalósítás céljából végzett előadó-művészeti képzés,
lásd: 85.52
- a nem hivatásos gépjárművezetők oktatása, lásd: 85.53
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata, szállás nélkül, lásd: 88.10, 88.99

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a középfokot meghaladó felsőszintű szakmai oktatás, lásd: 85.4
- a szabadidős, hobbi, illetve önmegvalósítás céljából végzett előadó-művészeti képzés,
lásd: 85.52
- a nem hivatásos gépjárművezetők oktatása, lásd: 85.53
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata, szállás nélkül, lásd: 88.10, 88.99

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a felnőttképzés, 85.5 alágazatban meghatározottak szerint

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a felnőttképzés, 85.5 alágazatban meghatározottak szerint

Ebbe a szakágazatba tartoznak az olyan középfoknál magasabb szintű képzések,
amelyek nem tekinthetők felsőfokú képzésnek. Például a felsőfokú oktatásban vagy nem
egyetemi, főiskolai felsőfokú szakmai képzésben való részvételre előkészítő, kiegészítő,
illetve középfokú utáni nem felsőfokú programok.

Ebbe a szakágazatba tartoznak az olyan középfoknál magasabb szintű képzések,
amelyek nem tekinthetők felsőfokú képzésnek. Például a felsőfokú oktatásban vagy nem
egyetemi, főiskolai felsőfokú szakmai képzésben való részvételre előkészítő, kiegészítő,
illetve középfokú utáni nem felsőfokú programok.

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a jelenlegi oktatási rendszerben a technikumok, szakgimnáziumok érettségivel
megszerezhető szakképzései
- az ezzel azonos szintű, felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési
Jegyzékben szereplő szakmákra felkészítő képzések

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a jelenlegi oktatási rendszerben a szakközépiskolák, szakgimnáziumok érettségit
követő szakképzései
- az ezzel azonos szintű, felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési
Jegyzékben szereplő szakmákra felkészítő képzések

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a felnőttképzés 85.5 alágazatban meghatározottak szerint

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a felnőttképzés 85.5 alágazatban meghatározottak szerint

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
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Sportlétesítmény működtetése

Sportlétesítmény működtetése

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

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

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a létesítmények üzemeltetését ellátó személyzetet biztosító és menedzselő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a létesítmények üzemeltetését ellátó személyzetet biztosító és menedzselő tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a síliftek működtetése, lásd: 49.39
- a szabadidős és sporteszközök kölcsönzése, lásd: 77.21
- a testedző, fitneszlétesítmények szolgáltatása, lásd: 93.13
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, a sípályák üzemeltetése, lásd: 93.29

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a síliftek működtetése, lásd: 49.39
- a szabadidős és sporteszközök kölcsönzése, lásd: 77.21
- a testedző, fitneszlétesítmények szolgáltatása, lásd: 93.13
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, a sípályák üzemeltetése, lásd: 93.29

