TESZOR’15 változáslista, 2015-06-30
01.62.10 Állattenyésztési szolgáltatás
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
Idetartozik még:
- a patkolás
- az állattenyésztési szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök kölcsönzése személyzettel

Törölt: szolgáltatást támogató

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
03.00.61 Korallok és hasonló termékek; puhatestűek, rákfélék és tüskésbőrűek háza/héja/váza;
tintahalcsont

Törölt: , kagylók

17.29.19 Cigarettapapír; orsó, cséve, kopsz és hasonló cikkek; szűrőpapír és -karton; m.n.s. egyéb
cikkek papírból vagy kartonból

Törölt: orsó, cséve, kopsz

Törölt: ,

Törölt: karton
Törölt:

18.12 Nyomás (kivéve: napilap)

23.19.22 Óraüveg vagy szemüveglencse optikailag nem megmunkálva; üvegtermékhez tartozó üreges
golyó és elemei
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az optikailag megmunkált kontaktlencse, szemüveglencse, üvegből, lásd 32.50.41
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
Nem tartozik ide:
- az optikailag nem megmunkált szemüveglencse, lásd 23.19.22

Törölt: Nem tartozik ide magyar kiegészítés:¶
<#>a szita- és filmnyomás
szövetre és ruházati termékre, lásd
13.30.14¶
Törölt: ¶
¶
23.19.22 Optikailag nem
Törölt: óraüvegek, optikai
rendeltetésű üvegek és
üvegelemeik
Törölt: ¶
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az optikailag nem megmunkált
szemüveglencse¶
¶
¶
Törölt: a
Törölt: optikai célú
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41.00.3 Lakóépület építése (új építés, bővítés, átépítés, felújítás)
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a meglévő lakóépület szerkezetének felújítása és renoválása
Nem tartozik ide:
- a speciális beton és acél keretszerkezetek építése épületekhez, lásd 43.99.40, 43.99.50
41.00.4 Nem lakóépület építése (új építés, bővítés, átépítés, felújítás)
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a meglévő nem lakóépület szerkezetének felújítása és renoválása
46.12 Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme

Törölt: Alapanyag,

49.50.11 Nyers és finomított kőolaj és származékaik csővezetékes szállítása

Törölt: feldolgozott

58.29.31 Letölthető rendszerszoftver
Idetartozik:
- az olyan elektronikus fájlokat tartalmazó rendszerszoftver, amely a későbbi futtatáshoz/telepítéshez a
helyi eszközökre letölthető és tárolható

Törölt: szoftver

58.29.32 Letölthető alkalmazási szoftver
Idetartozik:
- az olyan elektronikus fájlokat tartalmazó alkalmazási szoftver, amely a későbbi futtatáshoz/telepítéshez
a helyi eszközökre letölthető és tárolható
59.11.25 Az interneten nézhető filmfelvétel

Törölt: Filmfelvétel sugárzása
Törölt: keresztül

Idetartozik:
- az interneten nézhető filmfelvétel

Törölt: filmfelvétel sugárzása
Törölt: keresztül

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a letölthető film, video, lásd 59.11.24
59.20.36 Az interneten hallgatható hangfelvétel

Törölt: Audiótartalmak
sugárzása

Idetartozik:
- az interneten hallgatható hangfelvétel

Törölt: keresztül
Törölt: hangfelvétel sugárzása
Törölt: keresztül

2

TESZOR’15 változáslista, 2015-06-30
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a letölthető zeneművek, lásd 59.20.35
62.03.11 Hálózatüzemeltetés
Idetartozik:
- a hírközlő hálózat és a hálózati hardvereszközök kezelése, irányítása és felügyelete, amely a hálózati
forgalom adminisztrációja és finomhangolása érdekében megállapítja a hálózati problémákat és
összegyűjti a kapacitás és üzemelési statisztikákat
Idetartozik még:
- a távolról irányított biztonsági rendszerek vagy egyéb biztonságot nyújtó szolgáltatások

Törölt: ¶
Beletartozhatnak

73.20.19 Egyéb piackutatás
Idetartozik:
- a piacelemzés, a versenytársak és a vásárlók vásárlási szokásainak elemzése, a kutatási monográfiák,
tanulmányok, statisztikák, közgazdasági modellek, felmérések stb. felhasználásával

Törölt:
Törölt: ,
Törölt: használatával

86.90.19 Egyéb m.n.s. humánegészségügyi ellátás
Idetartozik:
- az egyéb, máshova nem sorolt humán-egészségügyi szolgáltatások, mint például foglalkozás terápia,
akupunktúra, aromaterápia, beszédterápia, homeopátia, táplálkozásterápia stb.
Ezeket a szolgáltatásokat működési engedéllyel rendelkező személyek (kivéve orvosok) nyújtják.
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az egészségügyi ellátás keretében rehabilitációs céllal végzett beszédterápia
- a természetgyógyászati ellátás
- a fogászati szakdolgozók és a szájhigiénikusok tevékenysége
- a sóterápia
- a lovas terápia
- szemtorna
- intimtorna
Nem tartozik ide:
- az olyan szolgáltatás, mint a fizikoterápia és az ergoterápia, lásd 86.90.13
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai
laboratóriumokban, lásd 32.50
96.01.15 Otthoni textiltisztítás
Idetartozik:
- mosás, tisztítás, vasalás a háztartásoknál
- a textíliák, kárpitok, szőnyegek tisztítása a háztartásoknál
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Törölt: Törölt: sóterápiás barlang
működtetése egészségügyi
szakfelügyelet mellett
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Idetartozik még:
- a mosnivaló szennyes összegyűjtése és a kimosott textilek házhozszállítása háztartások részére

Törölt: háztartásoktól

96.01.19 Egyéb textiltisztítás
Idetartozik:
- mosás, tisztítás, vasalás a háztartások részére
- a textíliák, bútorok, szőnyegek tisztítása a megrendelő helyszínén
- a mindenfajta ruházat és textil mosása, tisztítása vasalása közületek és vállalkozások részére
- a mosodai részlegek számára mosás, tisztítás, vasalás
- a kárpitok, lakástextíliák, faliszőnyegek stb. tisztítása
- a pelenkacsere szolgáltatás

Törölt: háztartásoknál

Idetartozik még:
- a mosnivaló szennyes összegyűjtése és a kimosott textilek házhozszállítása közületek és vállalkozások
részére
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a ruhanemű és egyéb textilnemű javítása és kisebb átalakítása, ha azt a tisztítással együtt és azzal
közvetlen összefüggésben végzik
Nem tartozik ide:
- a ruházati cikkek kölcsönzése, lásd 77.29.15
- a vegytisztítás, lásd 96.01.12
- mosás, tisztítás, vasalás a háztartásoknál, lásd 96.01.15
- a textíliák, kárpitok, szőnyegek tisztítása a háztartásoknál, lásd 96.01.15
- a mosnivaló szennyes összegyűjtése és a kimosott textilek házhozszállítása háztartások részére, lásd
96.01.15
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Törölt: háztartásoktól

