
META RENDSZER     T E S Z O R változás lista 2016.AUG.   03. 
KSH

1 . oldal 

Kódszám 201606  201501

canq_v2_u

Természetes méz

Állattenyésztési szolgáltatás

Feketeszénbányászat járulékos szolgáltatásai

Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások

01.49.21

01.62.10

09.90.11

09.90.19

Természetes méz

Állattenyésztési szolgáltatás

Feketeszénbányászat járulékos szolgáltatásai

Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások

Idetartozik:
- az állatok szaporodását, növekedését, termelőképességének javítását elősegítő 
tevékenység
- a nyájak/csordák/gulyák tesztelése, terelése, legeltetése, baromfiivartalanítás, 
tojásosztályozás stb.
- a juhok nyírása
- a gazdaságban tartott állatok istállózása, gondozása
- az állattartó épületek, ketrecek tisztítása (tyúkketrec, disznóól stb.)
- a ménestelepi szolgáltatások
- a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos tevékenységek

Idetartoznak azok a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett szolgáltatások, 
amelyek a 05.1 alágazatba tartozó bányászati tevékenységhez szükségesek, mint 
például:
- a bánya szivattyúzása, szigetelése
- a bányászattal kapcsolatos próbafúrás
- a bányászattal kapcsolatos feltárás

Idetartoznak azok a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett szolgáltatások, amelyek 
a 05, 07 és 08 ágazatba tartozó bányászati tevékenységhez szükségesek, mint például:
- a bánya szivattyúzása, szigetelése
- a bányászattal kapcsolatos próbafúrás
- a bányászattal kapcsolatos feltárás

Idetartozik még:
- a patkolás
- az állattenyésztési szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök kölcsönzése személyzettel

Nem tartozik ide:
- a mesterséges méz, lásd 10.89.19
- a természetes és a mesterséges méz keveréke, lásd 10.89.19

Nem tartozik ide:
- a kizárólag állatok elhelyezésére szolgáló építmény bérbeadása, működtetése, lásd 
68.20.12
- az agronómusok, agrárközgazdászok tevékenysége, lásd 74.90.19
- az állatok beoltása és egyéb állatorvosi tevékenység, lásd 75.00.1
- a szabadidős lovagoltatás, lásd 93.19.13
- a hobbiállat gondozás, lásd 96.09.11

Nem tartozik ide: 
- a feketeszén-bányászat járulékos szolgáltatásai, lásd 09.90.11

Idetartozik:
- az állatok szaporodását, növekedését, termelőképességének javítását elősegítő 
tevékenység
- a nyájak/csordák/gulyák terelése, legeltetése, baromfiivartalanítás, 
tojásosztályozás stb.
- a juhok nyírása
- a gazdaságban tartott állatok istállózása, gondozása
- az állattartó épületek, ketrecek tisztítása (tyúkketrec, disznóól stb.)
- a ménestelepi szolgáltatások
- a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos tevékenységek

Idetartoznak azok a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett szolgáltatások, 
amelyek a 05, 07 és 08 ágazatba tartozó bányászati tevékenységhez szükségesek, 
mint például:
- a bánya szivattyúzása, szigetelése
- a bányászattal kapcsolatos próbafúrás
- a bányászattal kapcsolatos feltárás

Idetartoznak azok a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett szolgáltatások, amelyek 
a 05, 07 és 08 ágazatba tartozó bányászati tevékenységhez szükségesek, mint például:
- a bánya szivattyúzása, szigetelése
- a bányászattal kapcsolatos próbafúrás
- a bányászattal kapcsolatos feltárás

Idetartozik még:
- a patkolás
- az állattenyésztési szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök kölcsönzése személyzettel

Nem tartozik ide:
- a természetes és a mesterséges méz keveréke, lásd 10.62.13

Nem tartozik ide:
- a kizárólag állatok elhelyezésére szolgáló építmény bérbeadása, működtetése, lásd 
68.20.12
- az agronómusok, agrárközgazdászok tevékenysége, lásd 74.90.19
- az állatok beoltása és egyéb állatorvosi tevékenység, lásd 75.00.1
- a szabadidős lovagoltatás, lásd 93.19.13
- a hobbiállat gondozás, lásd 96.09.11

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az állatok kölcsönzése, bérbeadása, lásd 77.39.19

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az állatok kölcsönzése, bérbeadása, lásd 77.39.19
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Gyümölcs és zöldséglékeverék

Egyéb gyümölcs és zöldséglé

Egyéb tartósított zöldségek (kivéve: burgonya); nem ecettel vagy ecetsavval 
tartósítva (kivéve: zöldséges készétel)

Egyéb növényanyag és hulladék, növénymaradék és melléktermék

Elkészített, romlandó élelmiszertermék, például szendvicsek és friss pizza

M.n.s. egyéb élelmiszerek

M.n.s. egyéb vegyi termékek

10.32.17

10.32.19

10.39.17

10.39.30

10.89.16

10.89.19

20.59.59

Gyümölcs és zöldséglékeverék

Egyéb gyümölcs és zöldséglé

Egyéb tartósított zöldségek (kivéve: burgonya); nem ecettel vagy ecetsavval 
tartósítva (kivéve: zöldséges készétel)

Egyéb növényanyag és hulladék, növénymaradék és melléktermék

Elkészített, romlandó élelmiszertermék, például szendvicsek és friss pizza

M.n.s. egyéb élelmiszerek

M.n.s. egyéb vegyi termékek

Idetartozik:
- a nem sűrített gyümölcs- és zöldséglé keverék, erjesztés és hozzáadott alkohol nélkül
Idetartozik még:
- a sűrített lékeverék

Idetartozik még:
- a sűrített lékeverék

Nem tartozik ide:
- a sűrített paradicsomlé keverék, lásd 10.32.11

Nem tartozik ide:
- a sűrített paradicsomlé keverék, lásd 10.32.11

Nem tartozik ide:
- az elkészített, romlandó ételek zöldségből hozzáadott adalékanyagokkal, mint 
például hús vagy hal vagy sajt, vagy rizs vagy tészta, lásd 10.89.16 
 - az előkészített, fagyasztott és konzerv készétel döntően zöldségből, lásd 10.85.13

Nem tartozik ide:
- a szervetlen higany vegyületek, lásd 20.13.52

Idetartozik:
- a nem sűrített gyümölcs és zöldséglé keverék, erjesztés és hozzáadott alkohol nélkül

Idetartozik még:
- a sűrített lékeverék, a paradicsomlé kivételével

Idetartozik még:
- a sűrített lékeverék, a paradicsomlé kivételével

Nem tartozik ide:
- az elkészített, romlandó ételek zöldségből hozzáadott adalékanyagokkal, mint 
például hús (kevesebb, mint 20%) vagy hal (kevesebb, mint 20%) vagy sajt, vagy rizs
vagy tészta, lásd 10.89.16 
- a készétel döntően zöldségből, lásd 10.85.13

Nem tartozik ide:
- a szervetlen higany vegyületek, lásd 20.13.52

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az előkészített, romlandó ételek zöldségből hozzáadott adalékanyagokkal, mint 
például hús (kevesebb, mint 20%) vagy hal (kevesebb, mint 20%) vagy sajt, vagy rizs
vagy tészta

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az előkészített, romlandó ételek gyártása, például:
   - szendvics
   - friss pizza
- a gabonafélét tartalmazó tejtermék
- a tejtartalom nélküli, tej- és sajthelyettesítő termékek gyártása
- a cukor helyettesítő szintetikus édesítőszer
- a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor, 
maltodextrin kivonatot tartalmazó készítmények )

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a brikett, pellet gyártása élelmiszeripari feldolgozás hulladékából (pl. zöldségfélék 
héjából, szójababhulladékból) takarmány céljára

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az elkészített, romlandó élelmiszertermékek gyártása, például:
   - szendvics
   - friss pizza
- az elkészített, romlandó ételek zöldségből hozzáadott adalékanyagokkal, mint 
például hús vagy hal vagy sajt, vagy rizs vagy tészta

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gabonafélét tartalmazó tejtermék
- a tejtartalom nélküli, tej- és sajthelyettesítő termékek gyártása
- a cukor helyettesítő szintetikus édesítőszer
- a komplex összetételű, instant tea granulátumok (pl. gyógynövény, cukor, 
maltodextrin kivonatot tartalmazó készítmények )

Idetartozik - magyar kiegészítés:
 - az e-cigaretta töltőanyaga
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Lakókocsi, pótkocsi és félpótkocsi, gördülő lakáshoz vagy 
kempingezéshez
Vontató és vontatott vasúti jármű javítása, karbantartása

Gázszerelés
Gázszerelés

Egyéb gépjárműalkatrész és tartozék nagykereskedelem

Egyéb gépjárműalkatrész és tartozék kiskereskedelme szaküzletben

Kombinált futárszolgálat

29.20.22

33.17.11

43.22.2
43.22.20

45.31.12

45.32.12

53.20.11

Lakókocsi, pótkocsi és félpótkocsi, lakás vagy kempingezés céljára

Vontató és vontatott vasúti jármű javítása, karbantartása

Gázszállító rendszerek szerelése
Gázszállító rendszerek szerelése

Gépjárműalkatrész és tartozék nagykereskedelem (kivéve: gumi)

Gépjárműalkatrész és tartozék kiskereskedelme szaküzletben (kivéve: 
gumi)
Kombinált futárszolgálat

Idetartozik:
- a különböző gázszállító rendszerek szerelése (pl. kórházak oxigénszállítása) és 
összekötése az egyéb gázzal működő berendezésekkel

Idetartozik:
- az egyéb gépjárműalkatrész és tartozék nagykereskedelem (kivéve: az ügynöki 
értékesítést)

Idetartozik:
- a küldemények (levelek, postai csomagok) felvétele, szállítása- és kézbesítése, belföldi 
vagy külföldi célállomásra, amelyet egy vagy több szállítási mód segítségével, nem 
egyetemes kötelezettséggel végeznek.
Ezeket a szolgáltatásokat nyújthatják saját vagy tömegközlekedési szállító eszköz 
felhasználásával.
- a kerékpáros futárszolgálat

Nem tartozik ide:
- a helyiségfűtő berendezés felszerelése, lásd 43.22.12
- a szellőző és légkondicionáló berendezés felszerelése, lásd 43.22.12

Nem tartozik ide:
- nem a kerékpáros futárok által nyújtott futárszolgálat, lásd 53.20.19

Idetartozik:
- a különböző gázszállító rendszerek szerelése (pl. kórházak oxigénszállítása) és 
összekötése az egyéb gázzal működő berendezésekkel

Idetartozik:
- az egyéb gépjárműalkatrész és tartozék nagykereskedelem (kivéve: az ügynöki 
értékesítést)

Idetartozik:
- a küldemények (levelek, postai csomagok) felvétele, szállítása- és kézbesítése, belföldi 
vagy külföldi célállomásra, amelyet egy vagy több szállítási mód segítségével, nem 
egyetemes kötelezettséggel végeznek.
Ezeket a szolgáltatásokat nyújthatják saját vagy tömegközlekedési szállító eszköz 
felhasználásával.
- a kerékpáros futárszolgálat

Nem tartozik ide:
- a helyiségfűtő berendezés felszerelése, lásd 43.22.12
- a szellőző és légkondicionáló berendezés felszerelése, lásd 43.22.12

Nem tartozik ide:
- a kifutó, küldönc kézbesítés, más, mint amit a kerékpáros futárok nyújtanak, lásd 
53.20.19

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a vontató és vontatott vasúti jármű építése és átalakítása, lásd 30.20.91
- az elektromos motorok, generátorok és transzformátorok javítása, karbantartása, 
lásd 33.14.11
- a vasúti szállítóeszköz motorjainak javítása és karbantartása, lásd 33.12.11
- a vasúti közlekedés elektronikus ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezéseinek 
javítása és karbantartása, lásd 43.21.10

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gépjárműalkatrész és tartozék ügynöki nagykereskedelme, lásd 45.31.20

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a vontató és vontatott vasúti jármű építése és átalakítása, lásd 30.20.91
- az elektromos motorok, generátorok és transzformátorok javítása, karbantartása, 
lásd 33.14.11
- a vasúti szállítóeszköz motorjainak javítása és karbantartása, lásd 33.12.11
- a vasúti közlekedés elektronikus ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezéseinek 
javítása és karbantartása, lásd 33.13.11

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gépjárműalkatrész és tartozék ügynöki nagykereskedelme, lásd 45.31.20

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a vontató és vontatott vasúti jármű javítása, karbantartása (kivéve a gyári nagy- (generál)
javítást vagy gyári átalakítást)
- a vasúti közlekedés mechanikus (és elektromechanikus) ellenőrző, jelző- és biztonsági 
berendezéseinek javítása és karbantartása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a vontató és vontatott vasúti jármű javítása, karbantartása (kivéve a gyári nagy- (generál)
javítást vagy gyári átalakítást)
- a vasúti közlekedés mechanikus (és elektromechanikus) ellenőrző, jelző- és biztonsági 
berendezéseinek javítása és karbantartása
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Egyéb m.n.s. postai, futárpostai szolgáltatás

Egyéb szálláshelyszolgáltatás napi takarítás nélkül

Szabadidős és nyaralótáboroztatás

53.20.19

55.20.19

55.30.12

Egyéb m.n.s. postai, futárpostai szolgáltatás

Egyéb szálláshelyszolgáltatás napi takarítás nélkül

Szabadidős és nyaralótáboroztatás

Idetartozik:
- a vásárolt áruk helyi kézbesítése (házhozszállítás), az étel kivételével
- a helyi kézbesítés tehertaxival

Idetartozik:
- a szálláshely-szolgáltatás szobákban vagy önálló szálláshelyi egységekben a 
napinál ritkább takarítással, például apartmanban, vendégházban, bungalóban, a 
szokásos lakóhelyüktől eltérő helyen tartózkodó személyek számára jellemzően napi
vagy heti időtartamra

Idetartozik:
- a szálláshely-szolgáltatás felnőttek, fiatalok vagy gyermekek számára kiegészítve 
vendéglátással és rekreációs vagy oktatási lehetőségekkel, amelynek díja egy összegben 
fizetendő

Nem tartozik ide:
- a futárpostai szolgáltatás beleértve kerékpáros futárok által nyújtott 
kézbesítő/futárpostai szolgáltatás, lásd 53.20.11

Idetartozik:
- a vásárolt áruk helyi kézbesítése (házhozszállítás), az étel kivételével
- a helyi kézbesítés tehertaxival

Idetartozik:
- a szálláshely-szolgáltatás szobákban vagy önálló szálláshelyi egységekben a 
napinál ritkább takarítással, például üdülőházban, vendégházban, bungalóban, a 
szokásos lakóhelyüktől eltérő helyen tartózkodó személyek számára jellemzően napi
vagy heti időtartamra

Idetartozik:
- a szálláshely-szolgáltatás felnőttek, fiatalok vagy gyermekek számára kiegészítve 
vendéglátással és rekreációs vagy oktatási lehetőségekkel, amelynek díja egy összegben 
fizetendő

Nem tartozik ide:
- a futárpostai szolgáltatás beleértve biciklis futárok által nyújtott üzenő szolgáltatás,
lásd 53.20.11

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az ideiglenesen tartózkodó személyek számára nem szabadidős, nem turisztikai célú 
szálláshely-szolgáltatás (pl. albérlők háza), lásd 55.90.19

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az ideiglenesen tartózkodó személyek számára nem szabadidős, nem turisztikai célú 
szálláshely-szolgáltatás (pl. albérlők háza), lásd 55.90.19

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a falusi szálláshely-szolgáltatás
- a turistaház, kulcsosház, matracszállás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a falusi szálláshely-szolgáltatás
- a turistaház, kulcsosház, matracszállás
- a lakrész, szoba kiadása közös használatú mellékhelyiségekkel (konyhával, 
fürdőszobával), rövid időtartamra, turisztikai célra

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- a gyermekek napközis táboroztatása rekreációs és szabadidős céllal
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Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás

Egyéb ételszolgáltatás

Szoftver eredeti példány

Egyéb szoftver eredeti példány

55.90.19

56.10.19

62.01.2

62.01.29

Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás

Egyéb ételszolgáltatás

Szoftver eredeti példány

Egyéb szoftver eredeti példány

Idetartozik:
- az ideiglenesen tartózkodó személyek számára nyújtott szálláshely-szolgáltatás albérlők 
házában

Idetartozik:
- az egyéb ételkészítés elvitelre és ehhez kapcsolódóan italszolgáltatás italárusító, 
halsütő standokon, ülőhely-biztosítás nélküli gyorséttermekben stb.
- a fagylaltozó és süteményárusító hely
- a helyszínen készített ételek, szendvicsek értékesítése automatán keresztül
- a mozgó ételszolgáltatás, azonnali közvetlen fogyasztásra alkalmas ételek és italok
készítése és szolgáltatása mozgó (motorizált vagy nem motoros) járműről
Ezen szolgáltatások mellett nem biztosítanak ülőhelyet és nincs pincéri felszolgálás.

Idetartozik:
- a szerzői joggal védett szellemi termék, amely közvetlen eladási szerződés nélkül 
készült (azaz minden ezzel járó tulajdonjoggal rendelkezik)
- az eladásra szánt szellemi tulajdon közvetlenül vagy közvetve szerzői jog védi 
(például számítástechnikai szoftver)

Idetartozik:
- a szerzői joggal védett szellemi termék, amely közvetlen eladási szerződés nélkül 
készült (azaz minden ezzel járó tulajdonjoggal rendelkezik)
- az eladásra szánt szellemi tulajdon közvetlenül vagy közvetve szerzői jog védi 
(például egyéb számítástechnikai szoftver)

Nem tartozik ide:
- az ifjúsági szálló, lásd 55.20.11
- a kollégiumi, diákszállói szálláshely-szolgáltatás nyújtása a diákok számára, lásd 
55.90.11

Nem tartozik ide:
- a nem előre elkészített ételek, szendvicsek automatán keresztüli értékesítése, lásd 
47.00.1; 47.00.2

Nem tartozik ide:
- a mások számára szerződéssel készített szoftver, lásd 62.01.11
- a szoftver kis- és nagykereskedelme, lásd 46.14.11, 46.51.10, 47.00.31

Idetartozik:
- az ideiglenesen tartózkodó személyek számára nyújtott szálláshely-szolgáltatás albérlők 
házában

Idetartozik:
- az egyéb ételkészítés elvitelre és ehhez kapcsolódóan italszolgáltatás italárusító, 
halsütő standokon, ülőhely-biztosítás nélküli gyorséttermekben stb.
- a fagylaltozó és süteményárusító hely
- az ételek, szendvicsek értékesítése automatán keresztül
- a mozgó ételszolgáltatás, azonnali közvetlen fogyasztásra alkalmas ételek és italok
készítése és szolgáltatása mozgó (motorizált vagy nem motoros) járműről
Ezen szolgáltatások mellett nem biztosítanak ülőhelyet és nincs pincéri felszolgálás.

Idetartozik:
- a szerzői joggal védett szellemi termék, amely közvetlen eladási szerződés nélkül 
készült (azaz minden ezzel járó tulajdonjoggal rendelkezik)
- az eladásra szánt szellemi tulajdon közvetlenül vagy közvetve szerzői jog védi 
(például számítástechnikai játék szoftver)

Idetartozik:
- a szerzői joggal védett szellemi termék, amely közvetlen eladási szerződés nélkül 
készült (azaz minden ezzel járó tulajdonjoggal rendelkezik)
- az eladásra szánt szellemi tulajdon közvetlenül vagy közvetve szerzői jog védi 
(például számítástechnikai játék szoftver)

Nem tartozik ide:
- az ifjúsági szálló, lásd 55.20.11
- a kollégiumi, diákszállói szálláshely-szolgáltatás nyújtása a diákok számára, lásd 
55.90.11

Nem tartozik ide:
- a nem előre elkészített ételek, szendvicsek automatán keresztüli értékesítése, lásd 
47.00.1; 47.00.2

Nem tartozik ide:
- a mások számára szerződéssel készített szoftver, lásd 62.01.11
- a szoftver kis- és nagykereskedelme, lásd 46.14.11, 46.51.10, 47.00.31

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szabadidős, turisztikai célú egyéb szálláshely-szolgáltatás, lásd 55.20.11, 
55.20.19
- a falusi szálláshely-szolgáltatás, lásd 55.20.19
- a lakrész, szoba kiadása közös használatú mellékhelyiségekkel (konyhával, 
fürdőszobával), rövid időtartamra, turisztikai célra, lásd 55.20.19
- a lakás bérbeadása, amennyiben önálló lakásként funkcionál, azaz a lakószobán 
felül saját kizárólagosan használt mellékhelyiségekkel (konyha, fürdőszoba) 
rendelkezik, lásd 68.20.11

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szabadidős, turisztikai célú egyéb szálláshely-szolgáltatás, lásd 55.20.11, 
55.20.19
- a falusi szálláshely-szolgáltatás, lásd 55.20.19

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a lakrész, szoba kiadása közös használatú mellékhelyiségekkel (konyhával, 
fürdőszobával), nem turisztikai célra (albérlet)
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Saját tulajdonú és bérelt lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés

Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés

Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés eredeti termékei

Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti termékei

68.20.11

71.1

72.0

72.00

72.00.20

72.11.40

Saját tulajdonú és bérelt lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás

Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés

Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés

Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés eredeti termékei

Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti termékei

Idetartozik:
- a saját tulajdonú vagy bérelt lakóingatlan tartós bérbeadása, tartós bérlete, 
üzemeltetése:
- házak, lakások, apartman házak
- többségében lakásokat tartalmazó többcélú épületek
- mobil lakások (lakókonténerek) elhelyezésére szolgáló területek
- időmegosztásos (time share) tulajdonban lévő lakóingatlan

Idetartozik:
- a mérnöki, építészeti specifikációjú építmények, szerkezetek, rendszerek vagy szerkezeti
részek részletes helyszínrajza, terve, illusztrációja, alaprajza elkészítése műszaki rajzolók,
technikusok által

Idetartozik: 
- az eredeti tudományos eredmények, például olyan találmányokra, termékekre és 
folyamatokra vonatkozó ötletek, tervek, tervrajzok, képletek, amelyek ipari 
tulajdonként, üzleti titokként, szabadalomként stb. oltalomban 
részesülhetnek és hasznosításukat másnak át lehet engedni. Ezeket az eredeti 
műveket saját számlára készítik, azaz eladásra szánják anélkül, hogy előzetesen 
szerződést kötnének, vagy ismernék a jövőbeni vásárlót.

Nem tartozik ide:
- a szálláshely biztosítása rövid távra szállodában, motelben, panzióban, kollégiumban, 
kempingben és egyéb szálláshelyen, lásd 55

Idetartozik:
- a saját tulajdonú vagy bérelt lakóingatlan tartós bérbeadása, tartós bérlete, 
üzemeltetése:
- házak, lakások, apartman házak
- többségében lakásokat tartalmazó többcélú épületek
- mobil lakások (lakókonténerek) elhelyezésére szolgáló területek
- időmegosztásos (time share) tulajdonban lévő lakóingatlan

Idetartozik:
- a mérnöki, építészeti specifikációjú építmények, szerkezetek, rendszerek vagy szerkezeti
részek részletes helyszínrajza, terve, illusztrációja, alaprajza elkészítése műszaki rajzolók,
technikusok által

Idetartozik:
- az eredeti tudományos termékek, például olyan találmányokra, termékekre és 
folyamatokra vonatkozó ötletek, tervek, tervrajzok, formulák, amelyeket ipari 
tulajdonként, szakmai titokként, szabadalomként stb. védeni és engedélyeztetni 
lehet.
Ezeket az eredeti termékeket saját számlára készítik, azaz eladásra szánják anélkül, 
hogy szerződést kötnének, vagy ismernék a jövőbeni vásárlót.

Nem tartozik ide:
- a szálláshely biztosítása rövid távra szállodában, motelben, panzióban, kollégiumban, 
kempingben és egyéb szálláshelyen, lásd 55

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a lakrész, szoba kiadása közös használatú mellékhelyiségekkel (konyhával, 
fürdőszobával), nem turisztikai célra (albérlet), lásd 55.90.19

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az egyértelműen egy tudományterületre sem besorolható kutatás és fejlesztés

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az eredeti tudományos termékek a biotechnológia területén, például olyan 
találmányokra, termékekre és folyamatokra vonatkozó ötletek, tervek, tervrajzok, 
formulák, amelyeket ipari tulajdonként, szakmai titokként, szabadalomként stb. 
védeni és engedélyeztetni lehet
Ezeket az eredeti termékeket saját számlára készítik, azaz eladásra szánják anélkül, 
hogy szerződést kötnének, vagy ismernék a jövőbeni vásárlót.

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a lakás bérbeadása, amennyiben önálló lakásként funkcionál, azaz a lakószobán 
felül saját kizárólagosan használt mellékhelyiségekkel (konyha, fürdőszoba) 
rendelkezik

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az egyértelműen egy tudományterületre sem besorolható kutatás és fejlesztés

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- az eredeti tudományos eredmények a biotechnológia területén, például olyan 
találmányokra, termékekre és folyamatokra vonatkozó ötletek, tervek, tervrajzok, 
képletek, amelyek ipari tulajdonként, üzleti titokként, szabadalomként stb. 
oltalomban részesülhetnek és hasznosításukat másnak át lehet engedni. Ezeket az 
eredeti műveket saját számlára készítik, azaz eladásra szánják anélkül, hogy 
előzetesen szerződést kötnének, vagy ismernék a jövőbeni vásárlót.
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Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés eredeti termékei

Tehergépjármű kölcsönzése

Építményüzemeltetés, zöldterületkezelés
Csomagolás

72.19.70

77.12.11

81.1
82.92.10

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés eredeti termékei

Tehergépjármű kölcsönzése

Építményüzemeltetés
Csomagolás

Idetartozik:
- az elsődlegesen áruszállításra használt 3.5 tonnánál nagyobb össztömegű 
gépjárművek kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása vezető nélkül (pl. nyerges
vontató, traktor, teherautó, teherszállító furgon, pótkocsi, egyéb haszongépjármű)

Idetartozik:
- a megrendelésre végzett árucsomagolás, pl. élelmiszerek, gyógyszerek, háztartási 
tisztítószerek, piperekészítmények és vasáruk csomagolása különböző automatizált és 
kézi technikával, beleértve a zsugorítást vagy tömlőbe csomagolást, formába töltést és 
plombálást, zsákba töltést, palackozást és aerosol töltést, tartalmazhatja a csomag áru 
címkézését vagy bélyegzését
- az áru- és ajándékcsomagolás
- az érme és pénzcsomagolás
- a folyadékok palackozása, beleértve az italokat és élelmiszereket

Nem tartozik ide:
- a kereskedelemben használt közúti tehergépjárművek kölcsönzése és bérbeadása 
vezetővel, lásd 49.41.20

Nem tartozik ide:
- a csak információ nyomtatása a csomagolóanyagokra, lásd 18.12.16, 18.12.19
- a szállítással együtt járó csomagolás és ládázás, lásd 52.29.20
- a csomagolás tervezése, lásd 74.10.19
- a csomagolási szolgáltatás, mely magában foglalja az ügyfél tulajdonában lévő anyagok 
feldolgozását különböző termékekbe (pl. víz és sűrítmény összekeverése üdítőital 
gyártásához, hal megsütése konzerválás előtt, krémek és színező anyagok 
összekeverése kozmetikai termékekben), lásd alvállalkozás, szolgáltatás díjazásos vagy 
szerződéses alapon a gyártás részeként: C nemzetgazdasági ág

Idetartozik:
- az elsődlegesen áruszállításra használt 3.5 tonnánál nagyobb teherbírású 
gépjárművek kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása vezető nélkül (pl. nyerges
vontató, traktor, teherautó, teherszállító furgon, pótkocsi, egyéb haszongépjármű)

Idetartozik:
- a megrendelésre végzett árucsomagolás, pl. élelmiszerek, gyógyszerek, háztartási 
tisztítószerek, piperekészítmények és vasáruk csomagolása különböző automatizált és 
kézi technikával, beleértve a zsugorítást vagy tömlőbe csomagolást, formába töltést és 
plombálást, zsákba töltést, palackozást és aerosol töltést, tartalmazhatja a csomag áru 
címkézését vagy bélyegzését
- az áru- és ajándékcsomagolás
- az érme és pénzcsomagolás
- a folyadékok palackozása, beleértve az italokat és élelmiszereket

Nem tartozik ide:
- a kereskedelemben használt közúti tehergépjárművek kölcsönzése és bérbeadása 
vezetővel, lásd 49.41.20

Nem tartozik ide:
- a csak információ nyomtatása a csomagolóanyagokra, lásd 18.12.16, 18.12.19
- a szállítással együtt járó csomagolás és ládázás, lásd 52.29.20
- a csomagolás tervezése, lásd 74.10.19
- a csomagolási szolgáltatás, mely magában foglalja az ügyfél tulajdonában lévő anyagok 
feldolgozását különböző termékekbe (pl. víz és sűrítmény összekeverése üdítőital 
gyártásához, hal megsütése konzerválás előtt, krémek és színező anyagok 
összekeverése kozmetikai termékekben), lásd alvállalkozás, szolgáltatás díjazásos vagy 
szerződéses alapon a gyártás részeként: C nemzetgazdasági ág

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés: 
- a kutatás és fejlesztés eredeti termékei a biotechnológia területén, lásd 72.11.40

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a 3,5 tonnánál kisebb könnyűgépjármű kölcsönzése, lásd 77.11.10

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gyógyszerek első becsomagolása csak a gyártási folyamat részeként végezhető, 
lásd 21.20

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés: 
- a kutatás és fejlesztés eredeti termékei a biotechnológia területén, lásd 72.11.40

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a 3,5 tonnánál kisebb könnyűgépjármű kölcsönzése, lásd 77.11.10

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tudományos eredeti termékek a természet- és mérnöktudományok területén 
(kivéve a biotechnológiát), például olyan találmányokra, termékekre és folyamatokra 
vonatkozó ötletek, tervek, tervrajzok, formulák, amelyeket ipari tulajdonként, 
szakmai titokként

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- a tudományos eredeti eredmények a természet- és mérnöktudományok területén 
(kivéve a biotechnológiát), például olyan találmányokra, termékekre és folyamatokra 
vonatkozó ötletek, tervek, tervrajzok, képletek, amelyek ipari tulajdonként, üzleti 
titokként, szabadalomként stb. oltalomban részesülhetnek és hasznosításukat 
másnak át lehet engedni. Ezeket az eredeti műveket saját számlára készítik, azaz 
eladásra szánják anélkül, hogy előzetesen szerződést kötnének, vagy ismernék a 
jövőbeni vásárlót.

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a becsomagolt gyógyszerek csoportosítása, nagyobb egységekbe csomagolása, 
dijazásért vagy megbízásos alapon
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Iskolai előkészítő oktatás

Alapfokú oktatás

Általános felső középfokú oktatás

85.10.10

85.20.1

85.31.2

Iskolai előkészítő oktatás

Alapfokú oktatás

Általános felső középfokú oktatás

Idetartozik:
- az általában óvodák, iskola-előkészítők, koragyermekkori oktatási központok, vagy 
általános iskolákhoz kötődő különleges részlegek által biztosított oktatás
Az iskola előkészítő oktatást (ISCED 0. szintje) a szervezett oktatás kezdőszakaszaként 
határozzák meg, amelynek elsődleges célja a nagyon fiatal gyerekekkel megismertetni az 
iskola jellegű környezetet, vagyis átmenetet biztosítani az otthon és az iskola között.

Idetartozik:
- az ISCED 1. szintjén nyújtott oktatás, amely olyan programokat tartalmaz, amelyeket 
azzal a céllal állítottak össze, hogy a tanulóknak alapvető olvasás, írás és matematikai 
ismeretet nyújtsanak, valamint alapfokú ismereteket biztosítsanak olyan egyéb tárgyakkal 
kapcsolatban, mint pl. történelem, földrajz, természettudomány, társadalomtudomány, 
művészetek és zene

Idetartozik:
- oktatási programok (ISCED 3. szintje), amelyeket a szakosodás magasabb foka 
jellemez és ahol a tanárok képzettebbek és szakosodottabbak a tárgyaik 
tekintetében, mint a 2. szinten. Gyakran különböző irányzatok és programtípusok 
állnak rendelkezésre ezen a szinten. Általánosságban elmondható, hogy a 3. szintű 
oktatás elvégzése a minimum követelmény a részvételhez a felső szintű oktatási 
programokban. Ezek a szolgáltatások nem olyan oktatási programokra vonatkoznak,
amelyek felkészítik a résztvevőket közvetlen belépésre az adott foglalkozásokba, 
vagy további szakmai képzési programokban való részvételre.

Idetartozik még:
- a speciális oktatási programok nyújtása ezen az oktatási szinten

Idetartozik még:
- a speciális oktatási programok nyújtása ezen az oktatási szinten
- az alap műveltséget nyújtó oktatási program felnőttek részére

Nem tartozik ide:
 - a gyermekek napközis táboroztatása rekreációs és szabadidős céllal, lásd 55.30.12
- a gyermekek napközbeni ellátása, lásd 88.91.1

Idetartozik:
- az általában óvodák, iskola-előkészítők, koragyermekkori oktatási központok, vagy 
általános iskolákhoz kötődő különleges részlegek által biztosított oktatás
Az iskola előkészítő oktatást (ISCED 0. szintje) a szervezett oktatás kezdőszakaszaként 
határozzák meg, amelynek elsődleges célja a nagyon fiatal gyerekekkel megismertetni az 
iskola jellegű környezetet, vagyis átmenetet biztosítani az otthon és az iskola között.

Idetartozik:
- az ISCED 1. szintjén nyújtott oktatás, amely olyan programokat tartalmaz, amelyeket 
azzal a céllal állítottak össze, hogy a tanulóknak alapvető olvasás, írás és matematikai 
ismeretet nyújtsanak, valamint alapfokú ismereteket biztosítsanak olyan egyéb tárgyakkal 
kapcsolatban, mint pl. történelem, földrajz, természettudomány, társadalomtudomány, 
művészetek és zene

Idetartozik:
- oktatási programok (ISCED 3. szintje), amelyeket a szakosodás magasabb foka 
jellemez és ahol a tanárok képzettebbek és szakosodottabbak a tárgyaik 
tekintetében, mint a 2. szinten. Gyakran különböző irányzatok és programtípusok 
állnak rendelkezésre ezen a szinten. Általánosságban elmondható, hogy a 3. szintű 
oktatás elvégzése a minimum követelmény a részvételhez a felső szintű oktatási 
programokban. Ezek a szolgáltatások olyan oktatási programokra vonatkoznak, 
amelyek felkészítik a résztvevőket közvetlen belépésre az adott foglalkozásokba, 
mindenfajta további képzés nélkül. Az ilyen programok sikeres elvégzése a 
munkaerőpiac által is értékelt szakmai végzettséget eredményez.

Idetartozik még:
- a speciális oktatási programok nyújtása ezen az oktatási szinten

Idetartozik még:
- a felnőtt írás/olvasás tanítási programok ezen a szinten

Nem tartozik ide:
- a gyermekek napközbeni ellátása, lásd 88.91.1

Nem tartozik ide:
- a gyermekek napközbeni ellátása, lásd 88.91.1

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gyermekek napközbeni ellátása, lásd 88.91.1

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a korai fejlesztés

Idetartozik - magyar kiegészítés:
A jelenlegi magyar oktatási rendszerben ez az általános iskola alsó tagozatának felel meg.
- az alapfokú művészetoktatás
- az alapfokú oktatás szintjének megfelelő fejlesztő felkészítés

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
A jelenlegi magyar oktatási rendszerben a szakiskolák 9.-10., a gimnáziumok 9.-12. (13.) 
és a szakközépiskolák 9.-12. (13.) nem szakképző évfolyamai tartoznak ide.

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a korai fejlesztés

Idetartozik - magyar kiegészítés:
A jelenlegi magyar oktatási rendszerben ez az általános iskola alsó tagozatának felel meg.
- az alapfokú művészetoktatás
- az alapfokú oktatás szintjének megfelelő fejlesztő felkészítés

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
A jelenlegi magyar oktatási rendszerben a szakiskolák 9.-10., a gimnáziumok 9.-12. (13.) 
és a szakközépiskolák 9.-12. (13.) nem szakképző évfolyamai tartoznak ide.
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Online általános felső középfokú oktatás

Egyéb általános felső középfokú oktatás

Alsó középfokú szakmai oktatás

Online alsó középfokú szakmai oktatás

85.31.21

85.31.22

85.32.1

85.32.11

Online általános felső középfokú oktatás

Egyéb általános felső középfokú oktatás

Alsó középfokú szakmai oktatás

Online alsó középfokú szakmai oktatás

Idetartozik:
- az ISCED 2. szintjén nyújtott oktatások, amelyek általában azt célozzák meg, hogy 
teljessé tegyék az alapfokon megszerezhető alapvető készségeket és ismereteket, 
bár a tanítás jellemzően fokozottabban tantárgyközpontú gyakran szakosodott 
tanárokkal, akik a szakterületükön vezetik az osztálymunkát.
Ezek a szolgáltatások olyan oktatási programokra vonatkoznak, amelyek felkészítik 
a résztvevőket a közvetlen belépésre az adott foglalkozásokba, mindenfajta további 
képzés nélkül. Az ilyen programok sikeres elvégzése a munkaerőpiac által is értékelt
szakmai végzettséget eredményez.
Idetartozik még: 
- a speciális oktatási programok nyújtása ezen az oktatási szinten

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szabadidős, hobbi, illetve önfejlesztési célból oktatási szinttel nem meghatározható 
képzés, lásd 85.5
- a nem hivatásos gépjárművezetők oktatása, autósiskola, lásd 85.53.11
- a szállást nem biztosító szociális ellátás részeként biztosított munkaköri képzés, lásd 
88.10.13, 88.99.13

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szabadidős, hobbi, illetve önfejlesztési célból oktatási szinttel nem meghatározható 
képzés, lásd 85.5
- a nem hivatásos gépjárművezetők oktatása, autósiskola, lásd 85.53.11
- a szállást nem biztosító szociális ellátás részeként biztosított munkaköri képzés, lásd 
88.10.13, 88.99.13

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
A jelenlegi magyar oktatási rendszerben a szakiskolák 9.-10., a gimnáziumok 9.-12. 
(13.) és a szakközépiskolák 9.-12. (13.) nem szakképző évfolyamai tartoznak ide.

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
A jelenlegi magyar oktatási rendszerben a szakiskolák 9.-10., a gimnáziumok 9.-12. 
(13.) és a szakközépiskolák 9.-12. (13.) nem szakképző évfolyamai tartoznak ide.

Idetartozik - magyar kiegészítés:
A jelenlegi magyar oktatási rendszerben ez a szakiskolai oktatás szakmai képzési 
szakaszának felel meg.
- az ezzel azonos szintű, felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő szakmákra felkészítő képzések

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az ISCED 2. szintjén nyújtott on-line oktatások, amelyek általában azt célozzák meg,
hogy teljessé tegyék az alapfokon megszerezhető alapvető készségeket és 
ismereteket, bár a tanítás jellemzően fokozottabban tantárgyközpontú gyakran 
szakosodott tanárokkal, akik a szakterületükön vezetik az osztálymunkát.
Ezek a szolgáltatások olyan oktatási programokra vonatkoznak, amelyek felkészítik 
a résztvevőket a közvetlen belépésre az adott foglalkozásokba, mindenfajta további 
képzés nélkül. Az ilyen programok sikeres elvégzése a munkaerőpiac által is értékelt
szakmai végzettséget eredményez.

A jelenlegi magyar oktatási rendszerben a speciális szakiskolák az Országos 
Képzési Jegyzékben szereplő alapszintű szakmákra felkészítő képzései.

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a jelenlegi magyar oktatási rendszerben a speciális szakiskoláknak az Országos 
Képzési Jegyzékben szereplő alapszintű szakmákra felkészítő képzései
- az ezzel azonos szintű, felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő szakmákra felkészítő képzések
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Egyéb alsó középfokú szakmai oktatás

Felső középfokú szakmai oktatás

Online felső középfokú szakmai oktatás

Egyéb felső középfokú szakmai oktatás

Felsőfokú alapképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

85.32.12

85.32.2

85.32.21

85.32.22

85.42.2

Egyéb alsó középfokú szakmai oktatás

Felső középfokú szakmai oktatás

Online felső középfokú szakmai oktatás

Egyéb felső középfokú szakmai oktatás

Felsőfokú alapképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

Idetartozik:
- oktatási programok (ISCED 3. szintje), amelyeket a szakosodás magasabb foka 
jellemez és ahol a tanárok képzettebbek és szakosodottabbak a tárgyaik 
tekintetében, mint a 2. szinten. Gyakran különböző irányzatok és programtípusok 
állnak rendelkezésre ezen a szinten. Általánosságban elmondható, hogy a 3. szintű 
oktatás elvégzése a minimum követelmény a részvételhez a felsőfokú oktatási 
programokban. Ezek a szolgáltatások olyan oktatási programokra vonatkoznak, 
amelyek felkészítik a résztvevőket közvetlen belépésre az adott foglalkozásokba, 
mindenfajta további képzés nélkül. Az ilyen programok sikeres elvégzése a 
munkaerőpiac által is értékelt szakmai végzettséget eredményez.

Idetartozik:
- a felsőfokú alapképzés vagy azzal egyenértékű végzettséget adó képzés. Ezek a 
képzések egyetemen, főiskolán és hasonló felsőfokú oktatási intézményben folynak.

Idetartozik:
- oktatási programok (ISCED 3. szintje), amelyeket a szakosodás magasabb foka 
jellemez és ahol a tanárok képzettebbek és szakosodottabbak a tárgyaik 
tekintetében, mint a 2. szinten. Gyakran különböző irányzatok és programtípusok 
állnak rendelkezésre ezen a szinten. Általánosságban elmondható, hogy a 3. szintű 
oktatás elvégzése a minimum követelmény a részvételhez a felső szintű oktatási 
programokban. Ezek a szolgáltatások olyan oktatási programokra vonatkoznak, 
amelyek felkészítik a résztvevőket közvetlen belépésre az adott foglalkozásokba, 
mindenfajta további képzés nélkül. Az ilyen programok sikeres elvégzése a 
munkaerőpiac által is értékelt szakmai végzettséget eredményez.

Idetartozik:
- az egyetemi végzettséget vagy azzal egyenértékű végzettséget adó képzés. Ezek a 
képzések egyetemen, főiskolán és hasonló felsőfokú oktatási intézményben folynak.

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az ISCED 2. szintjén nyújtott egyéb oktatási szolgáltatások, amelyek általában azt 
célozzák meg, hogy teljessé tegyék az alapfokon megszerezhető alapvető 
készségeket és ismereteket, bár a tanítás jellemzően fokozottabban 
tantárgyközpontú gyakran szakosodott tanárokkal, akik a szakterületükön vezetik az 
osztálymunkát
Ezek a szolgáltatások olyan oktatási programokra vonatkoznak, amelyek felkészítik 
a résztvevőket a közvetlen belépésre az adott foglalkozásokba, mindenfajta további 
képzés nélkül. Az ilyen programok sikeres elvégzése a munkaerőpiac által is értékelt
szakmai végzettséget eredményez.

A jelenlegi magyar oktatási rendszerben a speciális szakiskolák az Országos 
Képzési Jegyzékben szereplő alapszintű szakmákra felkészítő képzései.

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
A jelenlegi oktatási rendszerben a szakiskolák az Országos Képzési Jegyzékben 
szereplő középszintű szakmákra felkészítő képzései tartoznak ide. 
Idetartozik még: - a párhuzamos (művészeti) oktatás

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
A jelenlegi oktatási rendszerben a szakiskolák az Országos Képzési Jegyzékben 
szereplő középszintű szakmákra felkészítő képzései tartoznak ide. 
Idetartozik még: - a párhuzamos (művészeti) oktatás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a felsőfokú alapképzés 
- a felsőfokú szakirányú továbbképzés

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- a jelenlegi oktatási rendszerben a szakiskoláknak az Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő középszintű szakmákra felkészítő képzései tartoznak ide
- a párhuzamos (művészeti) oktatás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a felsőfokú szakirányú továbbképzés
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Online felsőfokú alapképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

Egyéb felsőfokú alapképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

Doktori képzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

Online doktori képzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

Egyéb doktori képzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

Sport, szabadidős képzés

Személygépjárművezető képzés

85.42.21

85.42.22

85.42.4

85.42.41

85.42.42

85.51.10

85.53.11

Online felsőfokú alapképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

Egyéb felsőfokú alapképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

Doktori képzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

Online doktori képzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

Egyéb doktori képzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás

Sport, szabadidős képzés

Személygépjárművezető képzés

Idetartozik: 
- a közvetlenül magasabb szintű kutatói végzettséget (pl. doktori fokozatot) 
eredményező felsőfokú képzések

Idetartozik: a táborok és iskolák vagy hivatásos sportoktatók, tanárok vagy edzők 
által magánszemélyek csoportjai számára biztosított sportoktatás. Nem tartozik ide 
az akadémiákon, főiskolákon vagy egyetemeken folyó sportoktatás. 
Idetartoznak:
- a sportoktatás (baseball, kosárlabda, krikett, labdarúgás, jégkorong, tenisz, 
műkorcsolyázás stb.)
- a sporttábori sportoktatás
- a tornaoktatás
- a lovaglásoktatás
- az úszásoktatás
- a harcművészet-oktatás
- a kártyajáték-oktatás (mint például bridzs)
- a jógaoktatás

Idetartozik:
- a személygépkocsi-, busz-, kamion- és motorkerékpár-vezetői engedélyek 
megszerzéséhez kapcsolódó oktatás

Nem tartozik ide:
- a rekreációs és szabadidős táboroztatás, amely sportoktatást és edzést is magába 
foglal, lásd 55.30.12
- az akadémiák, főiskolák és egyetemek által nyújtott sport és szabadidősport 
oktatás, lásd 85.10-85.42
- a kulturális oktatás, lásd 85.52

Nem tartozik ide:
- a hivatásos sofőrök gépjárművezető-iskolai oktatása, lásd 85.32.1 és 85.32.2

Idetartozik: 
- a táborok és iskolák vagy hivatásos sportoktatók, tanárok vagy edzők által 
magánszemélyek csoportjai számára biztosított sportoktatás 
Idetartoznak:
- a labdajátékok oktatása (baseball, kosárlabda, krikett, labdarúgás stb.)
- a sporttábori sportoktatás
- a szurkolói kórus vezető képzése
- a tornaoktatás
- a lovaglásoktatás
- az úszásoktatás
- a harcművészet-oktatás
- a kártyajáték-oktatás (mint például bridzs)
- a jógaoktatás

Idetartozik:
- a gépkocsi-, busz-, kamion- a és motorkerékpár-vezetői engedélyek 
megszerzéséhez kapcsolódó oktatás

Nem tartozik ide:
- a kulturális oktatás, lásd 85.52

Nem tartozik ide:
- a hivatásos gépjárművezetők autósiskolai oktatása, lásd 85.32.21 és 85.32.22

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a felsőfokú alapképzés 
- a felsőfokú szakirányú továbbképzés

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a felsőfokú alapképzés 
- a felsőfokú szakirányú továbbképzés

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- a doktori képzés

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- az online doktori képzés

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- a doktori képzés (nem online)
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Nyelvoktatás

Egyéb szakmai oktatás

Egyéb m.n.s. oktatás

85.59.11

85.59.13

85.59.19

Nyelvoktatás

Egyéb szakmai oktatás

Egyéb m.n.s. oktatás

Idetartozik:
- a nyelvoktatás, beszédkészség-fejlesztő kurzus

Idetartozik:
- az oktatási szint szerint nem besorolható folyamatos felnőtt szakmai oktatás

Idetartozik:
- a felsőoktatási témavezetői feladatok
- a korrepetáló kurzusok, oktatási központok szervezésében
- a szakmai vizsgára felkészítő kurzusok
- a gyorsolvasás oktatása
- a hittan/vallásoktatás
- az életmentő/testőr képzés
- a túlélés-oktatás
- a közszereplés/retorika oktatása
- az oktatási szint szerint nem besorolható oktatás

Nem tartozik ide:
- a szakmai középfokú oktatás, lásd 85.32.1 és 85.32.2
- a középfok utáni nem felsőfokú és felsőfokú oktatás, amelyek összemérhetőek az 
iskolarendszerű oktatási rendszerrel, lásd 85.41.1 és 85.42
- a sportolási tevékenységek részeként oktatók, edzők stb. által nyújtott oktatás, lásd
85.51.10
- a nem iskolarendszerű kulturális oktatás, lásd 85.52.1
- a nyelv- és társalgási készség oktatás, lásd 85.59.11

Nem tartozik ide:
- az alap műveltséget nyújtó oktatási program felnőttek részére, lásd 85.20.1
- az általános középfokú oktatás, lásd 85.31
- a szakmai középfokú oktatás, lásd 85.32
- a középfok utáni nem felsőfokú és felsőfokú oktatás, amelyek összemérhetőek az 
iskolarendszerű oktatási rendszerrel, lásd 85.41.1 és 85.42
- a sportolási tevékenységek részeként oktatók, edzők stb. által nyújtott oktatás, lásd
85.51.10
- a nem iskolarendszerű kulturális oktatás, lásd 85.52.1
- a nyelv- és társalgási készség oktatás, lásd 85.59.11

Idetartozik:
- a nyelvoktatás, beszédkészség-fejlesztő kurzus vizsgáztatással együtt is

Idetartozik:
- az oktatási szint szerint nem besorolható folyamatos felnőtt szakmai oktatás

Idetartozik:
- a felsőoktatási témavezetői feladatok
- a korrepetáló kurzusok, oktatási központok szervezésében
- a szakmai vizsgára felkészítő kurzusok
- a gyorsolvasás oktatása
- a hittan/vallásoktatás
- az életmentő/testőr képzés
- a túlélés-oktatás
- a közszereplés/retorika oktatása
- az oktatási szint szerint nem besorolható oktatás

Nem tartozik ide:
- a szakmai középfokú oktatás, lásd 85.32.1
- a középfok utáni nem felsőfokú és felsőfokú oktatás, amelyek összemérhetőek az 
iskolarendszerű oktatási rendszerrel, lásd 85.41.1 és 85.42.1
- a sportolási tevékenységek részeként oktatók, edzők stb. által biztosított oktatás, 
lásd 85.51.10
- a kulturális oktatás, lásd 85.52.1
- a nyelv- és társalgási készség oktatás, lásd 85.59.11

Nem tartozik ide:
- a felnőttek írás/olvasás oktatása, lásd 85.20.1
- az általános középfokú oktatás, lásd 85.31.1
- a szakmai középfokú oktatás, lásd 85.32.1
- a középfok utáni nem felsőfokú és felsőfokú oktatás, amelyek összemérhetőek az 
iskolarendszerű oktatási rendszerrel, lásd 85.41.1 és 85.42.1
- a sportolási tevékenységek részeként oktatók, edzők stb. által biztosított oktatása, 
lásd 85.51.10
- a kulturális oktatás, lásd 85.52.1
- a nyelv- és társalgási készség oktatás, lásd 85.59.11

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a külön végzett vizsgáztatás, lásd 85.60.10

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a külön végzett vizsgáztatás, lásd 85.60.10

Idetartozik magyar kiegészítés:
- a nyelvoktatás, beszédkészség-fejlesztő kurzus vizsgáztatással együtt is
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Fekvőbeteg kórházi ellátása

Egyéb humánegészségügyi ellátás

Ruházati cikkek, háztartási textília javítása és átalakítása

86.10.1

86.90.1

95.29.11

Fekvőbeteg kórházi ellátása

Egyéb humánegészségügyi ellátás

Ruházati cikkek, háztartási textília javítása és átalakítása

Idetartozik:
- a rövid és a hosszú távú fekvőbeteg kórházi ellátás, azaz az általános kórházak (pl. 
a városi és a megyei kórházak, a nonprofit szervezetek által fenntartott kórházak, az 
egyetemi klinikák, a katonai kórházak és a börtönkórházak), valamint a 
szakkórházak (pl. a pszichiátriai betegek  és a drogfüggők gyógyítására szakosodott 
kórházak, a fertőzőkórházak, a szülőotthonok és a gyógyszanatóriumok) gyógyító, 
diagnosztikai és terápiás tevékenysége.
Elsősorban a fekvőbetegek ellátására irányuló, közvetlen orvosi felügyelet alatt 
végzett tevékenységek: 
- orvosi, szakdolgozói és természetgyógyászati szakellátás
- orvosi és orvoslaboratóriumi technikai szolgáltatások
- sürgősségi, műtéti stb. szolgáltatások

Idetartozik:
- a használt textilruházat foltozása, javítása, műstoppolása

Nem tartozik ide:
- a kórházak járóbeteg szakrendelői ellátása, lásd 86.21.10, 86.22.10

Idetartozik:
- a rövid és a hosszú távú fekvőbeteg-ellátás, azaz az általános kórházak (pl. a városi
és a megyei kórházak, a nonprofit szervezetek által fenntartott kórházak, az 
egyetemi klinikák, a katonai kórházak és a börtönkórházak), valamint a 
szakkórházak (pl. az elmebetegek és a drogfüggők gyógyítására szakosodott 
kórházak, a fertőzőkórházak, a szülőotthonok és a gyógyszanatóriumok) gyógyító, 
diagnosztikai és kezelési tevékenysége
Elsősorban a fekvőbetegek ellátására irányuló, közvetlen orvosi felügyelet alatt 
végzett tevékenység: 
- orvosi és paramedikális szolgáltatás
- orvosi és orvoslaboratóriumi technikai szolgáltatások
- sürgősségi, műtéti stb. szolgáltatások

Idetartozik:
- a használt textilruházat foltozása, javítása, műstoppolása

Nem tartozik ide:
- a kórházak járóbeteg szakrendelői ellátása, lásd 86.21.10, 86.22.10

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a muzeális értékű ruhaneműk, textíliák restaurálása, lásd  90.03.11

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a muzeális értékű ruhaneműk, textíliák restaurálása, lásd 91.02.10

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a helyben megvárható nyomás textilre, konfekcionált termékre

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- minden  egészségügyi szolgáltatást nyújtó fekvőbeteg ellátás, függetlenül azok 
működtetési formáitól (állami, egyházi, alapítványi, magán, illetve gazdasági 
társaság)
- a gazdálkodó szervezet keretében nyújtott közreműködői, személyes közreműködői
tevékenységek a fekvőbeteg ellátásban

Idetartozik - magyar kiegészítés:
-  az egészségügyi szakdolgozók által járóbeteg ellátásban gazdálkodó szervezet 
keretében végzett közreműködői, személyes közreműködői tevékenységek.

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a helyben megvárható nyomás textilre, konfekcionált termékre
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Máshová nem sorolt személyi, háztartási cikk javítása95.29.19 Máshová nem sorolt személyi, háztartási cikk javítása
Idetartozik:
- a m. n. s. háztartási cikkek (pl. világítási cikkek, játékok, könyvek, egyéb személyi-, 
háztartási cikkek) javítása
- a kulcsmásolás, tok készítés bankkártya, személyi igazolvány stb. részére

Nem tartozik ide:
- a gépi meghajtású kéziszerszám javítása, karbantartása, lásd 33.12.17
- a művészeti alkotások javítása és restaurálása, lásd 90.03.11

Idetartozik:
- a m. n. s. háztartási cikkek (pl. világítási cikkek, játékok, könyvek, egyéb személyi-, 
háztartási cikkek) javítása
- a kulcsmásolás, tok készítés bankkártya, személyi igazolvány stb. részére

Nem tartozik ide:
- a gépi meghajtású kéziszerszám javítása, karbantartása, lásd 33.12.17
- a művészeti alkotások javítása és restaurálása, lásd 90.03.11

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a fémek ipari vésése, metszése, gravírozása, lásd 25.61.22
- a fém munkadarab ipari köszörülése, élezése, lásd 25.62.20
- a képkeretezés, lásd 47.00.86
- a muzeális értékű könyvek restaurálása, lásd 90.03.11
- a háztartási és kerti eszközök (pl. fűnyírók, fűszegély nyírók, nyesőolló, 
sövényvágók, stb.) javítása, lásd 95.22.10

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a fémek ipari vésése, metszése, gravírozása, lásd 25.61.22
- a fém munkadarab ipari köszörülése, élezése, lásd 25.62.20
- a képkeretezés, lásd 47.00.86
- a muzeális értékű könyvek restaurálása, lásd 91.02.10
- a háztartási és kerti eszközök (pl. fűnyírók, fűszegély nyírók, nyesőolló, 
sövényvágók, stb.) javítása, lásd 95.22.10

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a helyben megvárható nyomás közvetlenül műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára
- a helyben megvárható gravírozás
- a késélezés, köszörülés, korcsolyaélezés
- a gyógyászati segédeszközök javítása

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a helyben megvárható nyomás közvetlenül műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára
- a helyben megvárható gravírozás
- a késélezés, köszörülés, korcsolyaélezés
- a gyógyászati segédeszközök javítása


