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A bérbeadás termékei 

A bérbeadás termékei című összeállítás annak meghatározásához kíván segítséget nyúj-

tani, hogy egy bérbeadást jelentő TESZOR kód milyen termék esetében használható. Összhang-

ban van a TEÁOR’08 és a TESZOR’15 tartalmi meghatározásaival, de azoknál részletesebb, 

így a besoroláshoz nagyobb segítséget nyújt. 

Ebben az összeállításban azok a termékek szerepelnek, amelyeknél ez a szolgáltatás 

értelmezhető. A bérbeadás tételei a 6 számjegyű TESZOR kód növekvő sorrendje szerint kö-

vetik egymást. 

Azokat a termékeket, amelyek felhasználási célja nagyon különböző lehet, megbontot-

tuk annak érdekében, hogy besorolásunk a tényleges értékesítési gyakorlatnak jobban megfe-

leljen (lásd a dőlt betűvel szedett szövegeket a lap jobb oldalán). Ilyen például a kéziszerszámok 

megbontása attól függően, hogy háztartások vagy vállalkozások számára adják bérbe, mivel 

ezek bérbeadása általában különböző TESZOR kategóriába tartozik. 

 43.99.90 M.n.s. speciális szaképítés 

 28.22.14 Árbocdaru, daru, mobildaru, bakdaru, közúti  Építőipari gépek  
 jármű, rászerelt daruval kezelővel  

 28.22.15 Villás emelőtargonca, egyéb üzemi targonca és  Építőipari gépek  
 vasúti pályaudvari vontatótargonca kezelővel  

 28.22.17 Pneumatikus és egyéb folyamatos működésű,  Építőipari gépek  
 anyagot, árut továbbító szállítóberendezés,  kezelővel  
 konvejor 

 28.92.21 Önjáró buldózer, homlokgyalu Kezelővel 

 28.92.22 Önjáró talajgyalu (gréder) és talajegyengető,  Kezelővel 
 önjáró földnyeső (szkréper) 

 28.92.23 Vágányaláverő gép, úthenger, önjáró Kezelővel 

 28.92.24 Homlokrakodós kotrógép, önjáró Kezelővel 

 28.92.25 Kotrógép és exkavátor 360 fokban körbeforgó  Kezelővel 
 felsővázzal, önjáró (kivéve: a homlokrakodós  
 kotrógép) 

 28.92.26 Egyéb önjáró mechanikai kotrógép, exkavátor,  Kezelővel 
 kotró-rakodó gép; egyéb önjáró bányászati gép 

 28.92.27 Tolólap vagy markoló földgéphez Kezelővel 

 28.92.28 Dömper nem közúti közlekedésre Kezelővel 

 28.92.30 Egyéb kitermelő berendezés Kezelővel 

 28.92.40 Föld, kő, érc és más ásvány válogatásának,  Kezelővel 
 őrlésének, keverésének és egyéb kezelésének  
 berendezése 

 28.92.50 Lánctalpas vontató (traktor) Kezelővel 
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 52.24.1 Rakománykezelés 

 28.22.15 Villás emelőtargonca, egyéb üzemi targonca és  Anyagmozgató gépek  
 vasúti pályaudvari vontatótargonca kezelővel 

 28.22.17 Pneumatikus és egyéb folyamatos működésű,  Anyagmozgató gépek  
 anyagot, árut továbbító szállítóberendezés,  kezelővel 
 konvejor 

 28.22.18 Egyéb emelő-, anyagmozgató-, rakodó- és ürítő  Anyagmozgató gépek  
 (kirakodó) berendezés kezelővel 

 68.20.11 Saját tulajdonú és bérelt lakóingatlan bérbeadása,  
 üzemeltetése 

 41.00.11 Egylakásos épület 

 41.00.12 Kétlakásos épület 

 41.00.13 Három vagy többlakásos épület 

 41.00.14 Közösségi lakóépület 

 68.20.12 Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan bérbeadása,  
 üzemeltetése 

 41.00.21 Ipari épület 

 41.00.22 Mezőgazdasági épület (nem lakó) 

 41.00.23 Irodaépület 

 41.00.24 Nagy- és kiskereskedelmi épület 

 41.00.25 Közlekedési és hírközlési épület 

 41.00.26 Tároló, siló, raktár 

 41.00.27 Szálloda és szálló jellegű épület 

 41.00.28 Szórakoztatási, oktatási, egészségügyi,  
 intézményi gondozási vagy vallási célú épület 

 41.00.29 Egyéb nem lakóépület 

 77.11.10 Személygépjármű és könnyűgépjármű kölcsönzése 

 29.10.21 Személygépkocsi, legfeljebb 1500 cm3  
 össz-lökettérfogatú, szikragyújtású motorral 

 29.10.22 Személygépkocsi, több mint 1500 cm3  
 össz-lökettérfogatú, szikragyújtású motorral 

 29.10.23 Személygépkocsi kompressziógyújtású (dízel-  
 és féldízel) motorral 

 29.10.24 Egyéb személygépkocsi 
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 77.12.11 Tehergépjármű kölcsönzése 

 29.10.41 Tehergépjármű kompressziógyújtású (dízel- és  
 féldízel) motorral 

 29.10.42 Tehergépjármű szikragyújtású motorral és egyéb 
  tehergépjármű 

 29.10.43 Közúti vontató félpótkocsi vontatásra 

 29.10.51 Daruskocsi 

 29.10.59 M.n.s. speciális rendeltetésű gépjármű Áruszállításra 

 29.20.23 Egyéb pótkocsi, félpótkocsi 

 77.12.19 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése 

 29.10.30 Személyszállító gépjármű 10 vagy több személy  
 szállítására (autóbusz) 

 29.10.52 Havon közlekedő jármű, golfkocsi és hasonló  
 egyéb jármű motorral 

 77.21.10 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

 13.92.22 Vitorlavászon, vitorla csónakhoz, vitorláshoz  Sport és kemping  
 vagy hajóhoz, ponyva, napernyő, sátor és  cikkek 
 kempingáruk (beleértve a pneumatikus  
 matracokat is) 

 13.92.23 Ejtőernyő (beleértve az irányíthatót is), forgó  
 (rotáló) ejtőernyő; és részeik 

 13.92.24 Paplan, pehelypaplan, vánkos, puff, párna,  Hálózsák és hasonlók 
 hálózsák és hasonló termékek, beépített  
 rugókkal; bármely anyaggal töltve; szivacsból  
 vagy műanyagból is 

 13.92.29 Egyéb konfekcionált termékek (beleértve a  Mentőmellény és  
 felmosóruhát, törlőruhát, portörlőruhát,  mentőöv 
 mentőmellényt és mentőövet is) 

 13.94.11 Zsineg, kötéláru, kötél és kábel (vontatókötél)  Sporthoz 
 jutából vagy más textilrostból 

 13.94.12 Csomózott háló zsinegből, kötéláruból vagy  Sporthoz 
 kötélből, konfekcionált háló textilanyagból;  
 m.n.s. termékek fonalból, szalagból 

 22.19.73 M.n.s. egyéb termékek vulkanizált gumiból,  Sport és kemping  
 keménygumi bármely formában és belőle készült cikkek 
  termékek; padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált  
 üreges gumiból 

 25.40.12 Revolver, pisztoly, nem katonai lőfegyver és  Sporthoz és  
 hasonló eszköz vadászathoz 

 28.11.11 Hajó kívül felszerelhető szikragyújtású, belső  Háztartások részére 
 égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motorja 
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 77.21.10 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (folytatás) 

 30.12.11 Szabadidő- vagy sportolási célra szolgáló  
 vitorlás hajó (kivéve: a felfújható), kisegítő  
 motorral vagy anélkül 

 30.12.12 Felfújható szabadidőhajó, sporthajó 

 30.12.19 Egyéb szabadidőhajó, sporthajó; evezős csónak,  
 kenu 

 30.30.20 Léggömb és kormányozható léghajó, más nem  Szabadidős és sport  
 motoros légi jármű célra 

 30.92.10 Kerékpár (nem csak két kerékkel), motor nélkül 

 30.99.10 M.n.s. egyéb jármű Szán 

 31.00.11 Fémvázas ülőbútor Napozóágy,  
 kempingszék 

 31.00.12 Favázas ülőbútor Napozóágy,  
 kempingszék 

 31.00.13 Egyéb ülőbútor Napozóágy,  
 kempingszék 

 32.30.11 Sítalp és más sífelszerelés (kivéve: a sícipő);  
 jégkorcsolya és görkorcsolya, ezek alkatrészei 

 32.30.12 Sícipő 

 32.30.13 Vízisítalp, hullámlovasdeszka, széllovasdeszka  
 és más vízisport-felszerelés 

 32.30.14 Tornateremben, fitneszstúdióban használt  
 sportszer, berendezés, atlétikai sportszer és  
 berendezés 

 32.30.15 Más sportokhoz és szabadtéri játékokhoz  
 használt egyéb cikk és felszerelés; úszómedence  
 és pancsolómedence 

 32.30.16 Horgászbot, más horgászfelszerelés; m.n.s.  
 vadász- vagy horgászcikkek 

 32.99.11 Védősisak és más biztonsági felszerelés Sporthoz 
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 77.22.10 Videokazetta és lemez kölcsönzése 

 59.11.23 Film, videó lemezen, kazettán, más fizikai  
 hordozón 

 59.20.33 Zenei felvétel hanglemezen, szalagon, egyéb  
 hordozón 

 59.20.34 Egyéb hanglemez, szalag 

 77.29.11 Televízió, rádió, videokészülék és hasonló berendezés  
 kölcsönzése 

 26.40.11 Rádióműsor-vevő készülék (kivéve a  Háztartások részére 
 gépjárművekben használtak), hangfelvevő és  
 -lejátszó berendezéssel vagy órával egybeépítve  
 vagy anélkül 

 26.40.12 Külső áramforrással működő, a gépjárművekben  
 használt rádióműsor-vevő készülék 

 26.40.20 Televízióműsor-vevő készülék egybeépítve vagy Háztartások részére 
  nem rádióműsor-vevő készülékkel, vagy hang-  
 és videojel-felvevő és -lejátszó berendezéssel 

 26.40.31 Lemezjátszó, kazettás magnetofon és egyéb  
 hangvisszaadó készülék 

 26.40.32 Magnetofon és egyéb hangfelvevő készülék 

 26.40.33 Videofelvevő kamera és egyéb videofelvevő és  Háztartások részére 
 -lejátszó berendezés 

 26.40.42 Hangszóró, fej- és fülhallgató, kombinált  Háztartások részére 
 mikrofon- és hangszórókészlet 

 26.40.44 Egyéb, m.n.s. rádiótelefon- és  Háztartások részére 
 rádiótávíró-vevőkészülék 
  



6 

 77.29.12 Bútor, háztartási eszköz kölcsönzése 

 16.29.12 Étkezési (evő)eszközök és konyhai cikkek fából 

 22.23.12 Fürdőkád, mosdókagyló, WC-csésze és -tető,  
 folyadékciszterna és hasonló szaniteráru  
 műanyagból 

 22.29.23 Asztali és konyhafelszerelések, egyéb háztartási  Konyhafelszerelés 
 és egészségügyi cikkek műanyagból 

 23.12.13 Üvegtükör, többrétegű szigetelő üveg Tükör 

 23.13.12 Ivópohár (kivéve: üvegkerámia) 

 23.13.13 Üvegáru asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai,  Háztartások részére 
 belső díszítési és hasonló célra 

 23.41.11 Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és  
 piperecikkek porcelánból 

 23.41.12 Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és  
 piperecikkek (kivéve: a porcelántermékek) 

 25.21.11 Radiátor központi fűtéshez és részei vasból,  Háztartások részére 
 acélból (kivéve: a villamos fűtés radiátora) 

 25.21.12 Kazán központi fűtéshez, meleg víz, kis  Háztartások részére 
 nyomású gőz termeléséhez 

 25.71.14 Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát,  
 halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai  
 vagy asztali eszköz 

 25.99.11 Mosogató, mosdó, fürdőkád és más  
 egészségügyi cikk és részei vasból, acélból,  
 rézből vagy alumíniumból 

 25.99.12 Asztali, konyhai és más háztartási áru és részei  
 vasból, acélból, rézből vagy alumíniumból 

 25.99.29 Egyéb m.n.s. fémfeldolgozási termék nem  Bútorok és egyéb  
 nemesfémből eszközök 

 27.40.22 Villamos asztali, íróasztali, ágy melletti és  
 padlón álló lámpa 

 27.40.23 Nem villamos lámpa és világítástechnikai  
 szerelvény 

 27.40.25 Kandeláber és egyéb mennyezeti vagy fali  
 világítástechnikai szerelvények 
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 77.29.12 Bútor, háztartási eszköz kölcsönzése (folytatás) 

 27.40.30 Egyéb lámpa, világítástechnikai szerelvény Háztartások részére 

 27.51.11 Háztartási hűtő-, fagyasztógép 

 27.51.12 Háztartási mosogatógép 

 27.51.13 Háztartási mosó- és szárítógép 

 27.51.14 Elektromos takaró 

 27.51.15 Háztartási ventilátor, szellőző, szagelszívó,  
 levegő-visszaforgató 

 27.51.21 Elektromechanikai háztartási készülék beépített  
 villamos motorral 

 27.51.22 Villanyborotva, hajnyírógép, szőrtelenítő eszköz 
  beépített villamos motorral 

 27.51.23 Elektrotermikus haj- és kézszárító készülék,  Háztartások részére 
 villamos gőzölős vasaló 

 27.51.24 Egyéb elektrotermikus készülék 

 27.51.25 Villamos átfolyós vagy tárolós vízmelegítő  
 készülék, merülőforraló 

 27.51.26 Villamos tér- és padlófűtő készülék 

 27.51.27 Mikrohullámú sütő 

 27.51.28 Egyéb sütő, tűzhely, főzőlap, elektromos  
 vízforraló, grillsütő, rostonsütő 

 27.51.29 Villamos fűtőellenállás 

 27.52.11 Háztartási nem villamos vas, acél, réz  
 főzőkészülék, tányérmelegítő 

 27.52.12 Egyéb háztartási készülék gáz vagy vegyes (gáz  
 és egyéb) fűtőanyagra, folyékony vagy szilárd  
 tüzelőanyagra 

 27.52.13 Egyéb, m.n.s. nem villamos légfűtő,  
 meleglevegő-elosztó készülék vasból vagy acélból 

 27.52.14 Nem villamos átfolyós vagy tárolós vízmelegítő  
 készülék 

 27.90.44 Készülékkábelek, hosszabbítók, és egyéb  Háztartások részére 
 kábelkészletek szigetelt huzallal és csatlakozóval 
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 77.29.12 Bútor, háztartási eszköz kölcsönzése (folytatás) 

 28.25.12 Légállapot-szabályozó berendezés Háztartások részére 

 28.29.32 Háztartási és személymérleg, tömegmérő  
 berendezés 

 28.94.40 Háztartási varrógép 

 31.00.11 Fémvázas ülőbútor Egyéb ülőbútor 

 31.00.12 Favázas ülőbútor Egyéb ülőbútor 

 31.00.13 Egyéb ülőbútor Egyéb ülőbútor 

 31.02.10 Konyhabútor 

 31.03.11 Matractartó 

 31.03.12 Ágybetét (matrac) kivéve a matractartó 

 31.09.11 Egyéb m.n.s. fémbútor 

 31.09.12 Fa hálószobabútor, ebédlő és nappali szobabútor 

 31.09.13 Egyéb m.n.s. fabútor 

 31.09.14 Műanyagból vagy egyéb anyagból (pl. nádból,  
 fűzfavesszőből, bambusznádból) készült bútor 

 77.29.13 Hangszerkölcsönzés 

 32.20.11 Zongora és egyéb húros hangszer billentyűs  
 szerkezettel 

 32.20.12 Más húros hangszer 

 32.20.13 Billentyűs orgona, harmónium és hasonló  
 hangszer; tangóharmonika és hasonló hangszer,  
 szájharmonika; fúvós hangszer 

 32.20.14 Elektronikus hangképzésű és -erősítésű hangszer 
  vagy billentyűs szerkezet 

 32.20.15 Más hangszer 

 32.20.16 Metronóm, hangvilla és hangoló síp;  
 zenélődoboz-szerkezet; hangszerhúr 
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 77.29.14 Lakástextilkölcsönzés 

 13.92.11 Paplan és úti takaró, pléd (kivéve: az elektromos Más bérbeadás 
  melegítő takaró) 

 13.92.12 Ágynemű Más bérbeadás 

 13.92.13 Asztalnemű Más bérbeadás 

 13.92.14 Testápolási és konyhai textília Más bérbeadás 

 13.92.15 Függöny (beleértve a drapériát is) és belső  
 napellenző; függöny- és ágykárpit 

 13.92.16 M.n.s. lakástextília; szövetből és fonalból álló  M.n.s. lakástextília 
 készlet, szőnyeg, faliszőnyeg (pl.: gobelin) és  
 hasonlók előállításához 

 13.92.24 Paplan, pehelypaplan, vánkos, puff, párna,  Más termékek 
 hálózsák és hasonló termékek, beépített  
 rugókkal; bármely anyaggal töltve; szivacsból  
 vagy műanyagból is 

 13.93.11 Szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló,  

 13.93.12 Szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló, szőtt,  
 nem tűzött vagy bolyhozott 

 13.93.13 Tűzött szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló 

 13.93.19 Egyéb szőnyeg és textil padlóburkoló (beleértve  
 a nemezeltet is) 

 77.29.15 Textil, ruházat és lábbeli kölcsönzése 

 13.92.29 Egyéb konfekcionált termékek (beleértve a  Más termékek 
 felmosóruhát, törlőruhát, portörlőruhát,  
 mentőmellényt és mentőövet is) 

 13.99.11 Tüll és más necckelme (kivéve: a szövött,  
 kötött-hurkolt kelme); csipke végben, szalagként 
 vagy motívumonként 

 13.99.12 Hímzés végben, szalagban vagy motívumonként 

 14.11.10 Bőrruházat (természetes és rekonstruált bőrből) 

 14.12.11 Férfi munkaruházati együttes, dzseki és blézer Egyéb munkaruházat 

 14.12.12 Férfi munkaruházati nadrág, melles és vállpántos Egyéb munkaruházat 
  overall, térdnadrág és sort 

 14.12.21 Női munkaruházati együttes, dzseki és blézer Egyéb munkaruházat 
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 77.29.15 Textil, ruházat és lábbeli kölcsönzése (folytatás) 

 14.12.22 Női munkaruházati nadrág, melles és vállpántos  Egyéb munkaruházat 
 overall, térdnadrág és sort 

 14.12.30 Egyéb munkaruházat Egyéb munkaruházat 

 14.13.11 Férfi- és fiúfelsőkabát, -autóskabát, -köpeny,  
 -pelerin, -anorák, -viharkabát, széldzseki és  
 hasonló cikkek, kötött, hurkolt 

 14.13.12 Férfi- és fiúöltöny, -együttes, -zakó, -blézer,  
 -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág  
 és -sort, kötött, hurkolt 

 14.13.13 Női- és leányka-felsőkabát, -autóskabát,  
 -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát,  
 széldzseki, és hasonló cikkek, kötött, hurkolt 

 14.13.14 Női- és leánykakosztüm, -együttes (komplé),  
 -kosztümkabát, -blézer, -ruha, -szoknya,  
 -nadrágszoknya, -nadrág, melles és vállpántos  
 overall, -térdnadrág, -sort, kötött, hurkolt 

 14.13.21 Férfi- és fiúfelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát,  
 -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát,  
 -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött,  
 hurkolt textilanyagból 

 14.13.22 Férfi- és fiúöltöny és -együttes, nem kötött,  
 hurkolt textilanyagból 

 14.13.23 Férfi- és fiúzakó és -blézer, nem kötött, hurkolt  
 textilanyagból 

 14.13.24 Férfi- és fiúnadrág, -melles és vállpántos overall,  
 -térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt  
 textilanyagból 

 14.13.31 Női- és leányka-felsőkabát, -autóskabát,  
 -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát,  
 -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött,  
 hurkolt textilanyagból 

 14.13.32 Női- és leánykakosztüm és -együttes (komplé),  
 nem kötött, hurkolt textilanyagból 

 14.13.33 Női- és leányka-kosztümkabát és blézer, nem  
 kötött, hurkolt textilanyagból 
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 77.29.15 Textil, ruházat és lábbeli kölcsönzése (folytatás) 

 14.13.34 Női- és leánykaruha, -szoknya és  
 -nadrágszoknya, nem kötött, hurkolt  
 textilanyagból 

 14.13.35 Női- és leánykanadrág, melles és vállpántos  
 overall, -térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt  
 textilanyagból 

 14.13.40 Használt ruházati termékek és kiegészítők 

 14.14.11 Férfi- és fiúing, kötött, hurkolt 

 14.14.12 Férfi- és fiúalsónadrág, rövid alsónadrág,  
 -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny -hálóköntös és 
  hasonló cikkek, kötött, hurkolt 

 14.14.13 Női- és leánykablúz, -ing és -ingblúz, kötött,  
 hurkolt 

 14.14.14 Női- és leánykakombiné, -alsószoknya, női  
 alsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama,  
 hálóköntös, fürdőköpeny és hasonló cikkek,  
 kötött, hurkolt 

 14.14.21 Férfi- és fiúing, nem kötött, hurkolt  
 textilanyagból 

 14.14.22 Férfi- és fiútrikó és egyéb alsóing, -alsónadrág,  
 rövid alsónadrág, hálóing, -pizsama,  
 -fürdőköpeny, hálóköntös, nem kötött, hurkolt  
 textilanyagból 

 14.14.23 Női- és leánykablúz, -ing és -ingblúz,  
 textilanyagból nem kötött, hurkolt 

 14.14.24 Női- és leánykaalsóing és egyéb trikó, -kombiné,  
 -alsószoknya, női alsónadrág, -hálóing, -pizsama  
 -fürdőköpeny, -hálóköntös és hasonló cikkek,  
 nem kötött, hurkolt textilanyagból 

 14.14.25 Melltartó, harisnyatartó, fűző, nadrágtartó,  
 zoknikötő és hasonló cikkek és részeik, nem  
 kötött, hurkolt 

 14.14.30 Póló (T-shirt), trikó, atléta és egyéb sporting,  
 kötött, hurkolt 

 14.19.11 Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők,  
 kötött-hurkolt 
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 77.29.15 Textil, ruházat és lábbeli kölcsönzése (folytatás) 

 14.19.12 Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat,  
 kötött-hurkolt 

 14.19.13 Kesztyű, egyujjas kesztyű és muff,  
 kötött-hurkolt 

 14.19.19 Egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők,  
 valamint ruházati termékek és kiegészítők részei, 
  kötött-hurkolt 

 14.19.21 Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, nem  
 kötött-hurkolt textilanyagból 

 14.19.22 Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat,  
 nem kötött-hurkolt textilanyagból 

 14.19.23 Zsebkendő, sál, kendő, stóla, nyakkendő, fátyol, 
  kesztyű és egyéb konfekcionált ruházati  
 kiegészítők, m.n.s. ruházati termékek és ruházati 
  kiegészítők részei, nem kötött-hurkolt  
 textilanyagból 

 14.19.31 Ruházati kiegészítők bőrből, mesterséges vagy  
 rekonstruált bőrből (kivéve: a sportkesztyű) 

 14.19.32 Ruházati termékek nemezből vagy nem szövött  
 textíliából, impregnált vagy bevont textíliából 

 14.19.42 Kalap és más fejfedő nemezből, fonott vagy  
 bármilyen anyagú szalagból összeállított, kötött- 
  hurkolt kelméből, csipkéből vagy más  
 textilanyagból készített; hajháló 

 14.19.43 Egyéb fejfedő (kivéve: a kalap és egyéb fejfedő  
 gumiból vagy műanyagból, biztonsági kalap és  
 azbesztkalap); hajszalag, hajpánt, bélés, huzat,  
 kalapváz, kalapkarima, ellenző és rohamszíj  
 fejfedőhöz 

 14.20.10 Ruházati termékek, ruházati kiegészítők és  
 egyéb cikkek szőrmésbőrből (kivéve: a fejfedő) 

 14.31.10 Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb  
 harisnyafélék, kötött, hurkolt 

 14.39.10 Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és  
 hasonló cikkek, kötött, hurkolt 

 15.12.11 Nyergesáru és lószerszám bármilyen állat  
 számára, bármilyen anyagból 



13 

 77.29.15 Textil, ruházat és lábbeli kölcsönzése (folytatás) 

 15.12.12 Bőrönd, kézitáska és hasonló cikkek bőrből,  
 rekonstruált bőrből, műanyag lapból,  
 textilanyagból, vulkanizált szálból vagy  
 kartonból; utazási készlet testápoláshoz,  
 varráshoz, cipő- vagy ruhatisztításhoz 

 15.20.11 Vízálló lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és  
 felsőrésszel (kivéve: a lábbeli beépített fém  
 cipőorrvédővel) 

 15.20.12 Lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és  
 felsőrésszel (kivéve: a vízálló lábbeli és  
 sportcipő) 

 15.20.13 Lábbeli bőr felsőrésszel (kivéve: a sportcipő, a  
 lábbeli beépített fém cipőorrvédővel és különféle 
  speciális lábbeli) 

 15.20.14 Lábbeli textil felsőrésszel (kivéve: a sportcipő) 

 15.20.21 Teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő 
  és hasonló termékek 

 15.20.29 Egyéb sportcipő (kivéve: sícipő, hótaposó és  
 korcsolyacipő) 

 15.20.31 Lábbeli beépített fém cipőorrvédővel 

 15.20.32 Falábbeli, különféle speciális lábbelik és m.n.s.  
 egyéb lábbeli 

 22.19.60 Vulkanizált gumiból készült cikkek és ruházati  
 tartozékok (kivéve: keménygumiból) 

 22.29.10 Ruházati cikkek és ruházati tartozékok  
 (beleértve a kesztyűt) műanyagból 

 77.29.16 Barkácsgép, felszerelés kölcsönzése 

 25.73.10 Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti  
 kéziszerszám 

 25.73.20 Kézi fűrész, fűrészlap minden fajtája 

 25.73.30 Egyéb kéziszerszám 

 25.73.40 Cserélhető szerszám kézi vagy gépi  Háztartások részére  
 működtetésű kéziszerszámhoz vagy  és egyéb célra 
 szerszámgéphez 



14 

 25.73.60 Egyéb szerszám Háztartások részére 

 26.51.33 Kézi hosszmérő eszköz, m.n.s. (beleértve  
 mérőrúd és -szalag, mikrométer és mérőkörző) 

 28.24.11 Elektromechanikus kéziszerszám, beépített  Háztartások részére 
 villanymotorral 

 28.24.12 Egyéb gépi meghajtású hordozható kéziszerszám Barkácsoláshoz 

 28.30.10 Gyalogos irányítású (kerti) traktor Háztartások részére 

 28.30.40 Fűkaszálógép sportpálya, park nyírására 

 28.92.30 Egyéb kitermelő berendezés Háztartások részére 

 28.92.40 Föld, kő, érc és más ásvány válogatásának,  Háztartások részére 
 őrlésének, keverésének és egyéb kezelésének  
 berendezése 

 30.99.10 M.n.s. egyéb jármű Talicska 

 77.29.19 Egyéb m.n.s. személyi használatú, háztartási cikk  
 kölcsönzése 

 13.94.11 Zsineg, kötéláru, kötél és kábel (vontatókötél)  Háztartások részére 
 jutából vagy más textilrostból 

 13.94.12 Csomózott háló zsinegből, kötéláruból vagy  Egyéb háztartási  
 kötélből, konfekcionált háló textilanyagból;  célra 
 m.n.s. termékek fonalból, szalagból 

 16.24.12 Hordó és más kádáripari termék fából Háztartások részére 

 16.24.13 Egyéb tároló fatermékek és részeik Háztartások részére 

 16.29.13 Famozaik és faintarzia, ékszer- vagy  
 evőeszköztartó doboz és hasonló cikkek fából,  
 szobor és egyéb dísztárgyak fából 

 16.29.14 Fakeret festményhez, fényképhez, tükörhöz  
 vagy hasonló tárgyakhoz, valamint egyéb  
 fatermékek 

 16.29.22 Természetes parafából készült cikkek 

 16.29.25 Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból  
 készült áruk; kosárkötő- és fonott áruk 

 22.19.71 Egészségügyi és gyógyszeripari termékek  
 (beleértve a cumit is) vulkanizált gumiból  
 (kivéve: keménygumiból) 
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 77.29.19 Egyéb m.n.s. személyi használatú, háztartási cikk  
 kölcsönzése (folytatás) 

 22.22.13 Dobozok, ládák, rekeszek és hasonló termékek  Háztartások részére 
 műanyagból 

 22.22.14 Ballonok, palackok és hasonló termékek  Háztartások részére 
 műanyagból 

 23.13.13 Üvegáru asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai,  Más termékek 
 belső díszítési és hasonló célra 

 23.19.26 M.n.s. üvegtermék Szobrok és egyéb  
 dísztárgyak 

 23.41.13 Kerámiaszobrok és egyéb kerámia dísztárgyak 

 23.49.12 M.n.s. egyéb kerámiából készült termékek  Háztartások részére 
 (kivéve: az építőanyagok) 

 23.69.11 M.n.s. egyéb gipsz-, vagy gipszalapú termékek Dísztárgyak gipszből 

 23.69.19 M.n.s. egyéb cement-, beton- és műkő termékek Dísztárgyak  
 cementből, betonból  
 és műkőből 

 23.70.11 Megmunkált márvány, travertino (forrásvízi  Dísztárgyak  
 mészkő), alabástrom és ezekből készült  márványból,  
 termékek (kivéve: a kövezőkockák,  travertinoból és  
 szegélykövek, járdakövek, csempék, kockák és  alabástromból 
 hasonló termékek); mesterségesen színezett  
 szemcse és por márványból, travertinóból,  
 alabástromból 

 23.70.12 Egyéb, megmunkált díszítési vagy építési kő és a 
  belőlük készült termékek; egyéb, mesterségesen  
 színezett természetes kőszemcse és -por,  
 agglomerált palakőből készült termékek 

 25.40.12 Revolver, pisztoly, nem katonai lőfegyver és  Egyéb használatra 
 hasonló eszköz 

 25.71.11 Kés (kivéve: a gépkés), olló, ezek pengéje 

 25.71.13 Más késműves áru; manikűr-, pedikűrkészlet és  
 -felszerelés 

 25.93.17 Lánc és részei fémből (kivéve: az ízelt lánc) Hólánc  
 gépjárművekhez 

 25.99.21 Páncél- és lemezszekrény, fémtrezor és ajtaja,  Háztartások részére 
 páncélterem zárószerkezete, pénzszállító  
 fémdoboz és hasonlók nem nemesfémből 

 25.99.24 Kis fémszobor, egyéb fém dísztárgy, fémkeret  
 fényképhez, festményhez, tükörhöz, nem  
 nemesfémből 
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 77.29.19 Egyéb m.n.s. személyi használatú, háztartási cikk  
 kölcsönzése (folytatás) 

 25.99.29 Egyéb m.n.s. fémfeldolgozási termék nem  M.n.s. személyi és  
 nemesfémből háztartási cikkek 

 26.40.60 Videojáték-berendezés  
 (televízió-vevőkészülékhez kapcsolható, vagy  
 beépített képernyővel rendelkező),  
 készségfejlesztő és ügyességi játék; 

 26.51.11 Iránytű, egyéb navigációs műszer és készülék Háztartások részére 

 26.52.11 Karóra, zsebóra nemesfém, illetve nemesfém  
 bevonatú tokban 

 26.52.12 Egyéb karóra, zsebóra, egyéb óra, stopperóra 

 26.52.14 Óra "kisóraszerkezettel"; ébresztőóra, falióra;  Háztartások részére 
 egyéb órák 

 26.70.11 Fényképezőgép, vetítő-, fényképészeti nagyító-, 
  kicsinyítőkészülék objektívlencséje 

 26.70.13 Digitális kamera Háztartások részére 

 26.70.14 Azonnal előhívó (polaroid) és egyéb  Háztartások részére 
 fényképezőgép 

 26.70.15 Filmfelvevőgép Háztartások részére 

 26.70.22 Látcső (binokulár, monokulár) és egyéb optikai  Háztartások részére 
 távcső; egyéb csillagászati műszer; optikai  
 mikroszkóp 

 28.13.22 Kézi vagy lábműködtetésű légszivattyú 

 28.99.32 Körhinta, hinta, céllövölde és egyéb vidámparki  Hinta (Háztartási  
 berendezés használatra) 

 30.92.20 Kerekesszék mozgássérülteknek (kivéve  
 alkatrészei és tartozékai) 

 30.92.40 Babakocsi és alkatrésze 

 32.12.13 Ékszer és részei; arany- és ezüstműves áru és  
 részei 

 32.12.14 Más cikk nemesfémből; természetes vagy  
 tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy  
 féldrágakőből készült cikkek 

 32.13.10 Divatékszer és kapcsolódó termék 

 32.40.11 Embert ábrázoló játék baba 
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 77.29.19 Egyéb m.n.s. személyi használatú, háztartási cikk  
 kölcsönzése (folytatás) 

 32.40.12 Állatot vagy nem emberi lényt ábrázoló játék 

 32.40.20 Játékvonat és tartozéka; egyéb kicsinyített  
 méretű modell vagy összeszerelhető szerkezet és 
  építőjáték 

 32.40.31 Kerekes jármű gyermekek számára; játék  
 babakocsi 

 32.40.39 Egyéb m.n.s. játék 

 32.50.22 Mesterséges ízület, ortopédiai készülék; műfog;  
 fogászati szerelvény; emberi test m.n.s.  
 mesterséges része 

 32.99.21 Esernyő, napernyő, sétabotok, botszékek és  
 hasonlók 

 32.99.30 Emberi hajból vagy állati szőrből készült termék; 
  hasonló termék textilanyagból 

 32.99.55 Művirág, levél (lombdísz) és gyümölcsutánzat,  
 és ezek részei 

 32.99.59 Egyéb m.n.s. különféle cikkek Egyéb m.n.s.  
 különféle cikkek 

 58.11.11 Nyomtatott tankönyv 

 58.11.12 Nyomtatott szakmai, műszaki, tudományos  
 könyv 

 58.11.13 Nyomtatott gyermekkönyv 

 58.11.14 Nyomtatott szótár, enciklopédia 

 58.11.15 Nyomtatott atlasz, térkép könyv formájában 

 58.11.19 Egyéb nyomtatott könyv, brosúra, röplap,  
 katalógus 

 58.11.20 Könyv lemezen, kazettán, más fizikai hordozón 

 58.11.30 Online könyv 

 58.12.10 Nyomtatott névtár/címtár, levelezőjegyzék 

 58.14.11 Általános témájú nyomtatott folyóirat, időszaki  
 kiadvány 
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 58.14.12 Nyomtatott üzleti, szakmai, tudományos  
 folyóirat, időszaki kiadvány 

 58.14.19 Egyéb nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány 

 58.19.12 Nyomtatott kép, minta, fénykép 

 58.19.19 Egyéb nyomtatott anyag 

 77.31.10 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 

 28.30.10 Gyalogos irányítású (kerti) traktor Mezőgazdasági célra 

 28.30.21 Traktor, legfeljebb 37 kW motorteljesítményű Mezőgazdasági célra 

 28.30.22 Traktor, több mint 37 kW, legfeljebb 59 kW  
 motorteljesítményű 

 28.30.23 Traktor, több mint 59 kW motorteljesítményű 

 28.30.31 Eke 

 28.30.32 Borona, talajlazító, kultivátor, gyephasogató  
 borona 

 28.30.33 Vető-, ültető- és átültető gép 

 28.30.34 Trágyaelosztó és -szóró berendezés 

 28.30.39 Egyéb talajművelő gép 

 28.30.51 M.n.s. fűkaszálógép (beleértve a traktorra  
 szerelhető vágószerkezetet is) 

 28.30.52 Takarmánybetakarító gép 

 28.30.53 Szalma- és takarmánynövény-bálázó gép  
 (beleértve a felszedő-bálázó gépet is) 

 28.30.54 Gyökeres- vagy gumósnövény-betakarító gép 

 28.30.59 M.n.s. betakarító, cséplőgép (kombájn) 

 28.30.60 Por- és folyadékszóró, -permetező berendezés  
 mezőgazdasági és kertészeti célra 

 28.30.70 Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi, 
  félpótkocsi 

 28.30.81 Tojás-, gyümölcs- és egyéb terménytisztító,  
 -válogató, -osztályozó gép (kivéve: a vetőmagot, 
  magot, szárított hüvelyes terményt) 
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 28.30.82 Fejőgép 

 28.30.83 Takarmány-előkészítő gép 

 28.30.84 Baromfikeltető berendezés, inkubátor 

 28.30.85 Baromfitenyésztő gép 

 28.30.86 M.n.s. mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti,  
 baromfitenyésztő és méhészeti gép 

 77.32.10 Építőipari gép kölcsönzése 

 16.23.12 Zsaluzat betonszerkezeti munkákhoz, zsindely  
 fából 

 28.22.14 Árbocdaru, daru, mobildaru, bakdaru, közúti  Építőipari gépek  
 jármű, rászerelt daruval kezelő nélkül 

 28.24.12 Egyéb gépi meghajtású hordozható kéziszerszám Építkezéshez 

 28.92.21 Önjáró buldózer, homlokgyalu Kezelő nélkül 

 28.92.22 Önjáró talajgyalu (gréder) és talajegyengető,  Kezelő nélkül 
 önjáró földnyeső (szkréper) 

 28.92.23 Vágányaláverő gép, úthenger, önjáró Kezelő nélkül 

 28.92.24 Homlokrakodós kotrógép, önjáró Kezelő nélkül 

 28.92.25 Kotrógép és exkavátor 360 fokban körbeforgó  Kezelő nélkül 
 felsővázzal, önjáró (kivéve: a homlokrakodós  
 kotrógép) 

 28.92.26 Egyéb önjáró mechanikai kotrógép, exkavátor,  Kezelő nélkül 
 kotró-rakodó gép; egyéb önjáró bányászati gép 

 28.92.27 Tolólap vagy markoló földgéphez Kezelő nélkül 

 28.92.28 Dömper nem közúti közlekedésre Kezelő nélkül 

 28.92.30 Egyéb kitermelő berendezés Kezelő nélkül 

 28.92.40 Föld, kő, érc és más ásvány válogatásának,  Egyéb gép 
 őrlésének, keverésének és egyéb kezelésének  
 berendezése 

 28.92.40 Föld, kő, érc és más ásvány válogatásának,  Háztartások részére 
 őrlésének, keverésének és egyéb kezelésének  
 berendezése 

 28.92.50 Lánctalpas vontató (traktor) Kezelő nélkül 
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 77.33.11 Irodagép és irodai berendezés kölcsönzése 

 22.29.25 Irodai és iskolai felszerelések műanyagból 

 25.99.21 Páncél- és lemezszekrény, fémtrezor és ajtaja,  Egyéb célra 
 páncélterem zárószerkezete, pénzszállító  
 fémdoboz és hasonlók nem nemesfémből 

 25.99.22 Iratgyűjtő tálca, állvány, tolltartó, egyéb hasonló 
  hivatali és asztali fémeszköz nem nemesfémből  
 (kivéve: az irodabútor) 

 26.51.32 Rajztábla és rajzgép, egyéb rajzoló-, jelölő-,  
 matematikai számolást végző műszer 

 28.23.10 Könyvelőgép és hasonló gépek számolóegységgel 

 28.23.21 Egyéb irodai gép 

 28.23.22 Egyéb irodai gép alkatrésze és tartozéka 

 31.00.13 Egyéb ülőbútor Irodai szék 

 31.01.11 Fém irodabútor 

 31.01.12 Fa irodabútor 

 77.33.12 Számítógép kölcsönzése 

 26.20.11 Hordozható automatikus adatfeldolgozó gép,  
 tömege legfeljebb 10 kg, pl. laptop, notebook,  
 menedzserkalkulátor és hasonló kisszámítógép 

 26.20.12 POS-terminál (bankkártya lehúzásánál), ATM  
 és hasonló berendezés, ami képes adatfeldolgozó 
  géppel vagy hálózati géppel kapcsolatot  
 létesíteni 

 26.20.13 Digitális, automatikus adatfeldolgozó  
 berendezés, azonos házban legalább egy  
 központi feldolgozóegységet és egy bemeneti és  
 egy kimeneti egységet (kombinálva vagy nem  
 kombinálva) tartalmazó 

 26.20.14 Digitális automatikus adatfeldolgozó gép  
 rendszer formájában 

 26.20.15 Egyéb automatikus digitális adatfeldolgozó  
 berendezés, amely azonos vagy nem azonos  
 házban tartalmaz legalább egyet vagy kettőt a  
 következő típusú egységekből: tárolóegység,  
 bemeneti egység, kimeneti egység 
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 26.20.16 Bemeneti vagy kimeneti egység, amely azonos  
 vagy nem azonos házban tartalmaz  
 tárolóegységet 

 26.20.17 Monitor és projektor (elsősorban automatikus  
 adatfeldolgozó rendszerekben használatos) 

 26.20.18 Olyan egység, ami legalább két funkciót teljesít  
 ezek közül: nyomtatás, szkennelés, másolás,  
 faxolás 

 26.20.21 Tárolóegység 

 26.20.22 Félvezetős tárolóegység (pendrive) 

 26.20.30 Automatikus adatfeldolgozó berendezés egyéb  
 egysége 

 77.34.10 Vízijármű kölcsönzése 

 30.11.10 Hadihajó 

 30.11.21 Személy-, sétahajó és hasonló személyszállító  
 hajó; komp (minden fajtája) 

 30.11.22 Tengeri tartályhajó kőolaj, olajtermék, vegyi  
 termék, cseppfolyós gáz szállítására 

 30.11.23 Hűtőhajó (kivéve a tartályhajó) 

 30.11.24 Teherhajó (száraz rakománnyal) 

 30.11.31 Halászhajó, úszó halfeldolgozó, -konzerváló üzem 

 30.11.32 Toló- és vontatóhajó 

 30.11.33 Kotróhajó, világítóhajó, úszódaru, egyéb hajó 

 30.11.40 Tengeren telepített úszómű és infrastruktúra 

 30.11.50 Egyéb úszó szerkezet (idetartozik pl. a tutaj,  
 úszó tartály, jászolgát, leszállópálya, úszójelző  
 (bója), irányfény) 

 77.35.10 Légijármű kölcsönzése 

 30.30.20 Léggömb és kormányozható léghajó, más nem  Gazdasági  
 motoros légi jármű tevékenységhez 

 30.30.31 Helikopter 

 30.30.32 Repülőgép, legfeljebb 2000 kg saját tömegű 
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 30.30.33 Repülőgép, több mint 2000 kg legfeljebb 15 000  
 kg saját tömegű 

 30.30.34 Repülőgép, több mint 15 000 kg saját tömegű 

 77.39.11 Vasúti jármű kölcsönzése 

 30.20.11 Villamos mozdony hálózati áramellátással 

 30.20.12 Dízelmozdony villamos erőátvitellel 

 30.20.13 Egyéb vasúti mozdony, szerkocsi 

 30.20.20 Személy- és teherszállító vasúti és közúti  
 kötöttpályás motorkocsi (kivéve: a karbantartó-  
 és szervizkocsi) 

 30.20.31 Vasúti és közúti kötöttpályás karbantartó és  
 szervizkocsi 

 30.20.32 Vontatott személy- és poggyászszállító vasúti  
 és közúti kötöttpályás kocsi 

 30.20.33 Vontatott teherszállító vasúti és közúti  
 kötöttpályás kocsi 

 77.39.12 Konténer kölcsönzése 

 25.29.11 Tartály (kivéve: a folyékony és sűrített gáz  
 fémtartály), kád, hasonló tároló edény vasból,  
 acélból, több mint 300 l űrtartalommal, a  
 mechanikai vagy termikus berendezésbe épített  
 nélkül 

 25.29.12 Folyékony és sűrített gáz fémtartálya 

 29.20.21 Egy vagy több szállítási módra tervezett  
 különleges konténer 

 77.39.13 Motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó kölcsönzése 

 29.20.22 Lakókocsi, pótkocsi és félpótkocsi, lakás vagy  
 kempingezés céljára 

 30.91.11 Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár  
 legfeljebb 50 cm3 lökettérfogatú dugattyús  
 motorral, 

 30.91.12 Motorkerékpár, több mint 50 cm3 lökettérfogatú 
  dugattyús motorral 

 30.91.13 M.n.s. motorkerékpár; oldalkocsi 

 32.99.11 Védősisak és más biztonsági felszerelés Motorkerékpárhoz 
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 77.39.14 Távközlési berendezés kölcsönzése 

 26.30.11 Adó-vevő berendezés 

 26.30.12 Vevőberendezést nem tartalmazó adóberendezés 

 26.30.13 Televíziókamera 

 26.30.21 Távbeszélő-készülék vezetékes hálózathoz,  
 beleértve a vezeték nélküli készüléket is 

 26.30.22 Telefon cellás hálózathoz vagy egyéb vezeték  
 nélküli hálózathoz 

 26.30.23 Egyéb távbeszélő-készülék és -berendezés hang,  
 kép és adat továbbítására és vételére, beleértve a  
 vezetékes és vezeték nélküli hálózat  
 kommunikációs berendezéseit is (úgymint helyi  
 és távolsági hálózat) 

 26.30.40 Antenna, antennareflektor összes típusa, ezek  
 alkatrésze, rádió- és televízióátviteli berendezés  
 és televíziókamera alkatrészei 

 26.40.11 Rádióműsor-vevő készülék (kivéve a  Gazdasági  
 gépjárművekben használtak), hangfelvevő és  tevékenységhez 
 -lejátszó berendezéssel vagy órával egybeépítve  
 vagy anélkül 

 26.40.20 Televízióműsor-vevő készülék egybeépítve vagy Gazdasági  
  nem rádióműsor-vevő készülékkel, vagy hang-  tevékenységhez 
 és videojel-felvevő és -lejátszó berendezéssel 

 26.40.33 Videofelvevő kamera és egyéb videofelvevő és  Gazdasági  
 -lejátszó berendezés tevékenységhez 

 26.40.44 Egyéb, m.n.s. rádiótelefon- és  Gazdasági  
 rádiótávíró-vevőkészülék tevékenységhez 

 26.51.44 Távközlési műszer és készülék 

 77.39.19 Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése 

 01.41.10 Tejhasznú szarvasmarha, élő 

 01.42.11 Egyéb szarvasmarha és bivaly, élő (kivéve borjú) 

 01.42.12 Szarvasmarha és bivalyborjú, élő 

 01.43.11 Ló, élő 

 01.43.12 Szamár, öszvér, élő 

 01.44.10 Teve és teveféle, élő 

 01.45.11 Juh, élő 
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 77.39.19 Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése (folytatás) 

 01.45.12 Kecske, élő 

 01.46.10 Sertés, élő 

 01.47.11 Tyúkféle, élő 

 01.47.12 Pulyka, élő 

 01.47.13 Lúd, élő 

 01.47.14 Kacsa és gyöngyös, élő 

 01.49.11 Nyúl, élő 

 01.49.12 M.n.s. tenyésztett madár, élő 

 01.49.13 Tenyésztett hüllők, beleértve a kígyókat és  
 teknősöket, élő 

 01.49.19 Egyéb m.n.s. tenyésztett állatok, élő 

 13.92.21 Csomagolási célt szolgáló zsák és zacskó textilből 

 13.92.22 Vitorlavászon, vitorla csónakhoz, vitorláshoz  Más termékek 
 vagy hajóhoz, ponyva, napernyő, sátor és  
 kempingáruk (beleértve a pneumatikus  
 matracokat is) 

 13.94.11 Zsineg, kötéláru, kötél és kábel (vontatókötél)  Gazdasági  
 jutából vagy más textilrostból tevékenységhez 

 13.94.12 Csomózott háló zsinegből, kötéláruból vagy  Gazdasági  
 kötélből, konfekcionált háló textilanyagból;  tevékenységhez 
 m.n.s. termékek fonalból, szalagból 

 16.23.20 Előre gyártott faépületek 

 16.24.11 Rakodólap, keretezett szállítótálca és egyéb  
 rakományhordó lapok fából 

 16.24.12 Hordó és más kádáripari termék fából Nem háztartási célra 

 16.24.13 Egyéb tároló fatermékek és részeik Nem háztartási célra 

 18.13.20 Nyomólemez (klisé) vagy -henger és lenyomatot 
  tartalmazó egyéb eszközök, nyomási célra 

 22.11.11 Új gumiabroncs személygépkocsik részére Téligumi 

 22.11.13 Új gumiabroncs buszok, tehergépkocsik és  
 repülőgépek részére 
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 77.39.19 Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése (folytatás) 

 22.19.72 Padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált gumiból  
 (kivéve: szivacsgumi) 

 22.22.13 Dobozok, ládák, rekeszek és hasonló termékek  Egyéb célra 
 műanyagból 

 22.22.14 Ballonok, palackok és hasonló termékek  Egyéb célra 
 műanyagból 

 22.22.19 Egyéb műanyag csomagolóeszközök 

 22.23.13 Műanyag tartály, tank, dézsa, és hasonló tároló,  
 300 liternél nagyobb űrtartalommal 

 22.23.20 Előre gyártott épület műanyagból 

 22.29.26 Bútor, karosszéria és hasonlók szerelvényei,  Szobrocska, egyéb  
 szobrocska, egyéb dísztárgy műanyagból dísztárgy műanyagból 

 22.29.29 Egyéb műanyag cikkek 

 23.13.11 Palack, konzervipari öblösüveg, fiola és egyéb  
 tárolóeszköz üvegből (kivéve: az ampulla);  
 üvegdugó, -fedő és egyéb záróelem üvegből 

 23.44.11 Porcelántermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb 
  műszaki célra 

 23.44.12 Kerámiatermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb  
 műszaki célra (kivéve: a porcelántermékek) 

 23.49.11 Kerámiatermékek mezőgazdasági, szállítási és  
 csomagolási célra 

 23.49.12 M.n.s. egyéb kerámiából készült termékek  Más termékek 
 (kivéve: az építőanyagok) 

 25.11.10 Előre gyártott épület fémből 

 25.21.11 Radiátor központi fűtéshez és részei vasból,  Egyéb célra 
 acélból (kivéve: a villamos fűtés radiátora) 

 25.21.12 Kazán központi fűtéshez, meleg víz, kis  Egyéb célra 
 nyomású gőz termeléséhez 

 25.30.11 Kazán vízgőz, más gőz vagy forró víz  
 előállítására 

 25.40.11 Hadifegyver (kivéve: a revolver, pisztoly és  
 hasonló fegyver) 

 25.71.15 Kard, vadászkés, szurony (bajonett), lándzsa és  
 hasonló szálfegyver, és ezek részei 

 25.73.50 Öntőforma, formaszekrény fémöntéshez;  
 öntőforma alaplapja; öntőminta 
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 77.39.19 Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése (folytatás) 

 25.73.60 Egyéb szerszám Egyéb célra 

 25.91.11 Tartály, hordó, dob, doboz és hasonló edény  
 bármilyen anyag (kivéve gáz) tárolására vasból  
 vagy acélból, űrtartalma legalább 50 l, legfeljebb  
 300 l (kivéve: a mechanikai vagy termikus  
 berendezéshez tartozót) 

 25.91.12 Tartály, hordó, dob, doboz és hasonló edény  
 (kivéve: forrasztással vagy peremezéssel  
 lezárhatókat), bármilyen anyag (kivéve: gáz)  
 tárolására vasból vagy acélból, űrtartalma kisebb  
 mint 50 l, kivéve a mechanikai vagy termikus  
 berendezéshez tartozót 

 25.92.12 Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és  
 hasonló edény, bármilyen anyag (kivéve: gáz)  
 tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal 

 25.99.29 Egyéb m.n.s. fémfeldolgozási termék nem  Gazdasági  
 nemesfémből tevékenységhez 

 26.30.50 Betörés- és tűzjelzők és hasonló berendezések 

 26.40.34 Monitor és projektor, televízió vevőkészülékkel  
 nem egybeépített, elsősorban nem automatikus  
 adatátviteli rendszerhez 

 26.40.41 Mikrofon, mikrofonállvány 

 26.40.42 Hangszóró, fej- és fülhallgató, kombinált  Gazdasági  
 mikrofon- és hangszórókészlet tevékenységhez 

 26.40.43 Hangfrekvenciás villamos erősítő, villamos  
 hangerősítő berendezés 

 26.51.11 Iránytű, egyéb navigációs műszer és készülék Gazdasági  
 tevékenységhez 

 26.51.12 Teodolit és tachiméter  
 (fordulatszámláló/tachométer); egyéb geodéziai,  
 hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai,  
 meteorológiai és geofizikai műszer és készülék 

 26.51.20 Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék 

 26.51.31 Mérleg, 50 mg vagy jobb érzékenységgel 

 26.51.41 Ionizáló sugárzást mérő, kimutató műszer, eszköz 

 26.51.42 Katódsugárcsöves oszcilloszkóp,  
 katódsugárcsöves oszcillográf 

 26.51.43 Villamos jellemzők mérőeszköze regisztráló  
 nélkül 
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 77.39.19 Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése (folytatás) 

 26.51.45 Villamos jellemzők egyéb m.n.s. mérő, ellenőrző  
 műszere, készüléke 

 26.51.51 Hidrométer, hőmérő, pirométer, barométer,  
 higrométer és pszikrométer (légnedvességmérő) 

 26.51.52 Folyadékok és gázok áramlását, szintjét,  
 nyomását vagy egyéb változóit mérő, ellenőrző  
 műszer 

 26.51.53 M.n.s. műszerek és készülékek fizikai vagy  
 kémiai jellemzők vizsgálatához 

 26.51.61 Mikroszkóp (kivéve az optikai mikroszkóp),  
 fénytörő (diffrakciós) készülék 

 26.51.62 Mechanikai anyagjellemzők vizsgálógépe,  
 -eszköze 

 26.51.63 Gáz, folyadék vagy villamos áram fogyasztását  
 vagy termelését mérő készülék 

 26.51.64 Fordulatszámláló, termelésszámláló készülék;  
 taxióra; sebességmérő és tachométer 

 26.51.65 Automatikus szabályozó- vagy irányítóműszer  
 és -készülék, hidraulikus vagy pneumatikus 

 26.51.66 M.n.s. vizsgáló- és ellenőrző műszer, készülék  
 és gép 

 26.51.70 Termosztát, manométer és egyéb automatikus  
 szabályozó- vagy irányítóműszer és -készülék 

 26.52.14 Óra "kisóraszerkezettel"; ébresztőóra, falióra;  Gazdasági  
 egyéb órák tevékenységhez 

 26.52.24 Időszámláló, időregisztráló, parkolóóra;  
 időkapcsoló órával vagy óraszerkezettel 

 26.60.11 Röntgenberendezés, alfa-, béta- vagy  
 gammasugárzásos készülék 

 26.60.12 Villamos diagnosztikai készülék orvosi célra 

 26.60.13 Orvosi, sebészeti, fogászati célra vagy az  
 állatgyógyászatban használt ultraibolya vagy  
 infravörös sugárzásos berendezés 

 26.70.12 Felvevőberendezés nyomólemez, nyomóhenger  
 készítéséhez, valamint dokumentum  
 mikrofilmes, mikrolapos (microfiche) és hasonló  
 felvételéhez 
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 77.39.19 Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése (folytatás) 

 26.70.13 Digitális kamera Gazdasági  
 tevékenységhez 

 26.70.14 Azonnal előhívó (polaroid) és egyéb  Gazdasági  
 fényképezőgép tevékenységhez 

 26.70.15 Filmfelvevőgép Gazdasági  
 tevékenységhez 

 26.70.16 Filmvetítő 

 26.70.21 Lap, lemez; lencse, prizma, tükör és egyéb  
 optikai elem polarizáló anyagból (kivéve az  
 optikailag nem megmunkált üveg) foglalatban  
 vagy foglalat nélkül, nem felvevő-, vetítő- vagy  
 fényképészeti nagyító- és kicsinyítőgéphez 

 26.70.22 Látcső (binokulár, monokulár) és egyéb optikai  Gazdasági  
 távcső; egyéb csillagászati műszer; optikai  tevékenységhez 
 mikroszkóp 

 26.70.23 Folyadékkristályos eszköz; lézer (kivéve: a  
 lézerdióda), egyéb, m.n.s. optikai eszköz és  
 műszer 

 26.70.24 Optikai, mérő vagy ellenőrző műszer és  Háztartások részére 

 27.11.10 Motorok, legfeljebb 37,5 W kimenő  
 teljesítménnyel; egyéb egyenáramú motorok és  
 egyenáramú áramfejlesztők 

 27.11.21 Univerzális váltó- és egyenáramú (AC/DC)  
 motorok, több mint 37,5 W kimenő  
 teljesítménnyel 

 27.11.22 Egyfázisú váltóáramú (AC) motorok 

 27.11.23 Többfázisú váltóáramú motorok, legfeljebb 750  
 W kimenő teljesítménnyel 

 27.11.24 Többfázisú váltóáramú motorok, több mint 750  
 W, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel 

 27.11.25 Többfázisú váltóáramú motorok, több mint 75  
 kW kimenő teljesítménnyel 

 27.11.26 Váltóáramú áramfejlesztők (alternátorok) 

 27.11.31 Áramfejlesztő gépcsoportok kompressziós  
 gyújtású szelepes belső égésű motorral 
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 77.39.19 Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése (folytatás) 

 27.11.32 Áramfejlesztő gépcsoportok szikragyújtású  
 motorral, egyéb áramfejlesztő gépcsoportok,  
 forgógépes áramátalakítók 

 27.11.41 Áramátalakítók folyékony dielektrikummal 

 27.11.42 Egyéb áramátalakítók, legfeljebb 16 kVA  
 teljesítménykapacitással 

 27.11.43 Egyéb áramátalakítók, több mint 16 kVA  
 teljesítménykapacitással 

 27.20.21 Savas ólomakkumulátor dugattyús motorok  
 indításához 

 27.20.23 Nikkel-kadmium, nikkel-fém-hidrid, lítium-ion,  Gépjárművekhez 
 lítium-polimer, nikkel-vas és egyéb villamos  
 akkumulátor 

 27.40.24 Megvilágított jelzések, névtáblák és hasonlók 

 27.40.30 Egyéb lámpa, világítástechnikai szerelvény Gazdasági  
 tevékenységhez 

 27.51.23 Elektrotermikus haj- és kézszárító készülék,  Gazdasági  
 villamos gőzölős vasaló tevékenységhez 

 27.90.11 Egyedi feladatra kialakított villamos berendezés,  
 készülék 

 27.90.20 Folyadékkristályos vagy fénykibocsátó diódás  
 (LED) kijelző panelek; elektronikus hang vagy  
 vizuális jelzőberendezés 

 27.90.31 Villamos forrasztó-, keményforrasztó és  
 hegesztőszerszám, hőhatással működő  
 felületmegmunkáló és szórógép, berendezés,  
 készülék 

 27.90.41 Inverter, egyenirányító, átalakító 

 27.90.42 Üzemanyagcella 

 27.90.43 Túlfeszültség-csökkentő, több mint 1000 V  
 feszültségre 

 27.90.44 Készülékkábelek, hosszabbítók, és egyéb  Gazdasági  
 kábelkészletek szigetelt huzallal és csatlakozóval tevékenységhez 
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 77.39.19 Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése (folytatás) 

 27.90.45 Elektromágnes, elektromágnes-kapcsoló,  
 tengelykapcsoló és -fék, mágneses emelőfej,  
 elektromos részecskegyorsító; villamos  
 jelgenerátor; egyéb m. n. s. villamos berendezés 

 27.90.51 Fix értékű kondenzátor 50/60 Hz frekvenciára,  
 legalább 0,5 kvar teljesítményű  
 (teljesítménykondenzátor) 

 27.90.70 Vasúti, belvízi, repülőtéri, valamint a  
 villamosoknál, utaknál, parkolóknál, kikötőkben  
 használt villamos jelző, biztonsági vagy  
 ellenőrző készülék 

 28.11.12 Egyéb szikragyújtású hajómotor 

 28.11.13 Egyéb kompressziógyújtású, belső égésű motor 

 28.11.21 Gőzturbina vízgőzre és egyéb gőzre 

 28.11.22 Vízturbina és vízikerék 

 28.11.23 Gázturbina (kivéve a turbóhajtómű és  
 turbólégcsavaros hajtómű) 

 28.11.24 Szélturbina 

 28.12.11 Hidraulikus, pneumatikus lineáris működésű  
 motor (munkahenger) 

 28.12.12 Forgó hidraulikus, pneumatikus motor 

 28.12.13 Hidraulikus szivattyú 

 28.12.15 Szerelt hidraulikus részegység 

 28.12.16 Hidraulikus rendszer 

 28.13.11 Üzemanyag-szivattyú, kenőanyag-szivattyú,  
 hűtőközeg szivattyúja, betonszivattyú 

 28.13.12 Egyéb dugattyús, alternáló mozgású  
 folyadékszivattyú 

 28.13.13 Egyéb forgó mozgású, térkiszorításos  
 folyadékszivattyú 

 28.13.14 Egyéb centrifugális folyadékszivattyú; egyéb  
 szivattyú 
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 77.39.19 Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése (folytatás) 

 28.13.21 Vákuumszivattyú 

 28.13.23 Hűtőkompresszor 

 28.13.24 Légkompresszor kerekes alvázon 

 28.13.25 Turbókompresszor 

 28.13.26 Dugattyús kompresszor, alternáló mozgású 

 28.13.27 Forgóelemes kompresszor, egy- vagy  
 többtengelyes 

 28.13.28 Egyéb kompresszor 

 28.21.13 Villamosipari, laboratóriumi kályha, kemence;  
 indukciós vagy ellenállásos fűtésű elektromos  
 hőkezelő készülék, berendezés 

 28.22.11 M.n.s. csigasor és emelő 

 28.22.12 Szállítógép és csörlő földalatti használatra  
 (aknába); csigasor és emelő 

 28.22.13 Járműemelő, csigás emelő gépjárműhöz 

 28.22.14 Árbocdaru, daru, mobildaru, bakdaru, közúti  Egyéb célra 
 jármű, rászerelt daruval 

 28.22.15 Villás emelőtargonca, egyéb üzemi targonca és  Kezelő nélkül 
 vasúti pályaudvari vontatótargonca 

 28.22.17 Pneumatikus és egyéb folyamatos működésű,  Kezelő nélkül 
 anyagot, árut továbbító szállítóberendezés,  
 konvejor 

 28.22.18 Egyéb emelő-, anyagmozgató-, rakodó- és ürítő  Kezelő nélkül 
 (kirakodó) berendezés 

 28.24.11 Elektromechanikus kéziszerszám, beépített  Gazdasági  
 villanymotorral tevékenységhez 

 28.24.12 Egyéb gépi meghajtású hordozható kéziszerszám Egyéb célra 

 28.25.12 Légállapot-szabályozó berendezés Ipari célra 

 28.25.13 Nem háztartási hűtő- és fagyasztóberendezés,  
 hőszivattyú 

 28.25.14 M.n.s. gáztisztító és gázszűrő berendezés,  
 készülék 



32 

 77.39.19 Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése (folytatás) 

 28.25.20 Ventilátor (kivéve a mennyezeten, falon, tetőn,  
 ablakban, asztalon elhelyezett típusokat) 

 28.29.11 Generátorgáz-, vízgáz-, acetiléngáz-fejlesztő és  
 ehhez hasonló berendezés, lepárló- és  
 rektifikálóüzem 

 28.29.12 Folyadékszűrő és -tisztító berendezés 

 28.29.21 Palackot és más tartályt tisztító, töltő és  
 csomagológép, rakománybálázó gép 

 28.29.22 Tűzoltó készülék, szórópisztoly, homok- és  
 gőzfúvó gép, hasonló eszköz (kivéve: a  
 mezőgazdasági szóró-, porlasztó berendezés) 

 28.29.31 Ipari tömegmérő berendezés; szállítószalagon  
 mozgó áruk tömegét folyamatosan mérő  
 berendezés; állandó (azonos) tömeget mérő  
 készülék, és mérleg előre meghatározott tömeg  
 adagolására 

 28.29.39 Egyéb tömegmérő gépi berendezés 

 28.29.41 M.n.s. centrifuga 

 28.29.42 Kalander, egyéb hengerlőberendezés (kivéve:  
 fém- és üvegipari kalander) 

 28.29.43 Árukiadó automata 

 28.29.50 Ipari edénymosogató berendezés 

 28.29.60 Ipari folyamatok hőmérsékletváltoztatásával  
 működő m.n.s anyagkezelő berendezés 

 28.29.70 Nem villamos lágy- és keményforrasztó,  
 hegesztőberendezés, -készülék, ezek alkatrészei;  
 gázzal működő gép, készülék felületi  
 hőkezeléshez 

 28.41.11 Lézer-, ultrahang-, víz- és hasonló sugárral  
 működő fémmegmunkáló szerszámgép 

 28.41.12 Megmunkáló központ, egy- és többállomásos  
 fémmegmunkáló gyártósor 

 28.41.21 Esztergáló fémmegmunkáló szerszámgép 

 28.41.22 M.n.s. fémfúró, -maró, menetvágó és menetfúró  
 szerszámgép 
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 77.39.19 Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése (folytatás) 

 28.41.23 Köszörű, élező, gyalu, fűrész, vágó és egyéb  
 felületfinomító szerszámgép fémekhez 

 28.41.24 Gyalugép, fűrész- és vágógép, egyéb  
 fémdaraboló szerszámgép 

 28.41.31 Hajlító, hajtogató, egyengető fémmegmunkáló  
 gép 

 28.41.32 Lyukasztó, szélező fémmegmunkáló gép 

 28.41.33 Kovácsoló, süllyesztékes kovácsoló,  
 dombornyomó sajtológép, kalapácsológép;  
 hidraulikus és m.n.s. sajtológép  
 fémmegmunkáláshoz 

 28.41.34 M.n.s. szerszámgép fém, zsugorított fémkarbid,  
 cermet forgácsmentes megmunkálásához 

 28.49.11 Kő, kerámia, beton és hasonló ásványi anyag,  
 üveg hidegmegmunkáló szerszámgépe 

 28.49.12 Fa, parafa, csont, keménygumi és műanyag és  
 hasonló kemény anyag megmunkáló  
 szerszámgépe, galvánréteget készítő villamos  
 berendezés 

 28.49.13 Oszlopos fúró vagy forgó ütvefúró, reszelőgép,  
 szegecselőgép, fémlemezvágó 

 28.91.11 Konverter, öntőüst, öntőforma öntecshez és  
 öntőberendezés; hengermű berendezése 

 28.92.11 Föld alatti bányaüzem folyamatosan működő  
 szállító berendezése 

 28.92.12 Vágathajtó gép szénhez és kőzethez, alagútfúró  
 gép; egyéb fúró, aknamélyítő berendezés 

 28.92.40 Föld, kő, érc és más ásvány válogatásának,  Bányászathoz 
 őrlésének, keverésének és egyéb kezelésének  
 berendezése 

 28.93.11 Tejipari fölözőgép 

 28.93.12 Tejfeldolgozó gép 

 28.93.13 Őrlő- és más m.n.s. berendezések, gabona,  
 szárított hüvelyes termény feldolgozására 
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 77.39.19 Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése (folytatás) 

 28.93.14 Szőlő- és gyümölcsbor, gyümölcslé és hasonló  
 ital gyártásának berendezése 

 28.93.15 Sütőkemence (nem villamos), nem háztartási  
 főző és hevítő berendezés 

 28.93.16 Mezőgazdasági termékek szárítóberendezése 

 28.93.17 Étel- és italkészítő ipari berendezés, beleértve a  
 zsír- és az olajgyártás gépeit is 

 28.93.18 M.n.s. dohányipari gép és berendezés 

 28.93.20 Gabona, mag, szárított hüvelyes  
 terménytisztító, válogató és osztályozó gépe 

 28.94.11 Szintetikus, mesterséges szál sajtoló, nyújtó,  
 szálszerkezetét alakító, vágó gépe,  
 textilrost-előkészítő gép 

 28.94.12 Fonodai gép, cérnázó és sodró, csévélő, orsózó  
 gép 

 28.94.13 Szövödei gép 

 28.94.14 Kötödei gép; tűző- és hasonló gép; paszomány-  
 és kötélgyártó gép 

 28.94.15 Textilgyártás segédgépe; textilnyomó berendezés 

 28.94.21 Fonal- és szövetmosó, -tisztító, -fehérítő,  
 -vasaló, -nyomó, -festő, -csévélő és hasonló gép; 
  nemezkikészítés berendezése 

 28.94.22 Mosodai mosógép; vegytisztító berendezés;  
 ruhaszárító 10 kg-nál nagyobb  
 szárazruha-kapacitással 

 28.94.23 Centrifugális ruhaszárító gép 

 28.94.24 Varrógép (kivéve: a háztartási és  
 könyvvarrógép) 

 28.94.30 Bőr- és szőrmegyártás, cipő és hasonló termékek 
  gyártásának és javításának gépe 

 28.95.11 Papír-, kartongyártó gép (kivéve: alkatrészei) 

 28.96.10 Műanyag- és gumifeldolgozó gép, műanyag és  
 gumiterméket gyártó gép 
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 77.39.19 Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése (folytatás) 

 28.99.11 Könyvkötészeti gép (beleértve a  
 könyvvarrógépet is) 

 28.99.12 Betűszedés, nyomtatáskép- és  
 nyomólemez-készítés gépei, készülékei és  
 berendezései 

 28.99.13 Ofszet nyomdagép (nyomógép) (kivéve az  
 irodai gépek) 

 28.99.14 Egyéb nyomdagép (kivéve: az irodai gépek) 

 28.99.20 Kizárólag vagy főként a félvezetőgyártás  
 mesterséges kristálya, szelete, félvezető  
 eszköze, elektronikus integrált áramköre vagy  
 folyadékkristályos kijelzője gyártásához  
 felhasznált gép és készülék 

 28.99.31 Fa-, papírpép-, papír- vagy kartonszárító gép;  
 m.n.s. nem háztartási szárító 

 28.99.32 Körhinta, hinta, céllövölde és egyéb vidámparki  Más termékek 
 berendezés 

 28.99.39 Légi járműveket felbocsátó, katapultáló és  
 hasonló berendezés;  
 gumiabroncs-kiegyensúlyozó, m.n.s. speciális gép 

 30.99.10 M.n.s. egyéb jármű Egyéb szállítóeszköz 

 31.01.13 Üzletberendezés fából 

 32.40.42 Billiárdfelszerelés, szórakozóhelyi, asztali vagy  Pénzérmével vagy  
 társasjáték; pénzérmével vagy koronggal működő koronggal működő  
  más játék játék 

 32.50.12 Orvosi, sebészeti és laboratóriumi  
 sterilizálókészülék 

 32.50.30 Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi  
 bútor; fodrászati és hasonló szék és ezek  
 alkatrésze 

 32.99.11 Védősisak és más biztonsági felszerelés Építőmunkásoknak és 
  bányászoknak 

 32.99.59 Egyéb m.n.s. különféle cikkek Próbababa 

 91.02.20 Múzeumi gyűjtemény 
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 96.01.19 Egyéb textiltisztítás 

 13.92.11 Paplan és úti takaró, pléd (kivéve: az elektromos Mosodai bérbeadás 
  melegítő takaró) 

 13.92.12 Ágynemű Mosodai bérbeadás 

 13.92.13 Asztalnemű Mosodai bérbeadás 

 13.92.14 Testápolási és konyhai textília Mosodai bérbeadás 

 14.12.11 Férfi munkaruházati együttes, dzseki és blézer Mosodától bérelt  
 munkaruházat 

 14.12.12 Férfi munkaruházati nadrág, melles és vállpántos Mosodától bérelt  
  overall, térdnadrág és sort munkaruházat 

 14.12.21 Női munkaruházati együttes, dzseki és blézer Mosodától bérelt  
 munkaruházat 

 14.12.22 Női munkaruházati nadrág, melles és vállpántos  Mosodától bérelt  
 overall, térdnadrág és sort munkaruházat 

 14.12.30 Egyéb munkaruházat Mosodától bérelt  
 munkaruházat 

 Nem értelmezhető a bérbeadás 

 13.92.16 M.n.s. lakástextília; szövetből és fonalból álló  Más termékek 
 készlet, szőnyeg, faliszőnyeg (pl.: gobelin) és  
 hasonlók előállításához 

 22.11.11 Új gumiabroncs személygépkocsik részére Egyéb gumiabroncs 

 22.29.26 Bútor, karosszéria és hasonlók szerelvényei,  Bútor, karosszéria és  
 szobrocska, egyéb dísztárgy műanyagból hasonlók szerelvényei 
  műanyagból 

 23.12.13 Üvegtükör, többrétegű szigetelő üveg Más termékek 

 23.19.26 M.n.s. üvegtermék Más üvegtermékek 

 23.69.11 M.n.s. egyéb gipsz-, vagy gipszalapú termékek Más termékek 

 23.69.19 M.n.s. egyéb cement-, beton- és műkő termékek Más termékek 

 23.70.11 Megmunkált márvány, travertino (forrásvízi  Más termékek 
 mészkő), alabástrom és ezekből készült  
 termékek (kivéve: a kövezőkockák,  
 szegélykövek, járdakövek, csempék, kockák és  
 hasonló termékek); mesterségesen színezett  
 szemcse és por márványból, travertinóból,  
 alabástromból 

 25.93.17 Lánc és részei fémből (kivéve: az ízelt lánc) Egyéb láncok 



37 

 27.20.23 Nikkel-kadmium, nikkel-fém-hidrid, lítium-ion,  Más termékek 
 lítium-polimer, nikkel-vas és egyéb villamos  
 akkumulátor 

 32.40.42 Billiárdfelszerelés, szórakozóhelyi, asztali vagy  Billiárdfelszerelés,  
 társasjáték; pénzérmével vagy koronggal működő szórakozóhelyi,  
  más játék asztali vagy  
 társasjáték 
 


