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Glükóz (szőlőcukor) és szőlőcukorszirup, fruktóz (gyümölcscukor) és 
gyümölcscukorszirup, invertcukor (szaharáz), cukor és cukorszirup m.n.s.

M.n.s. egyéb élelmiszerek

Nyomás, közvetlenül papírtól eltérő anyagra

Vontató és vontatott vasúti jármű javítása, karbantartása

10.62.13

10.89.19

18.12.16

33.17.11

Glükóz (szőlőcukor) és szőlőcukorszirup, fruktóz (gyümölcscukor) és 
gyümölcscukorszirup, invertcukor (szaharáz), cukor és cukorszirup m.n.s.

M.n.s. egyéb élelmiszerek

Nyomás, közvetlenül papírtól eltérő anyagra

Vontató és vontatott vasúti jármű javítása, karbantartása

Idetartozik még:
- a nyomás közvetlenül műanyagra, üvegre, fémre, fára, textíliára és kerámiára
- a szitanyomás textil és ruházati termékekre

Nem tartozik ide:
- a helyben megvárható különféle szolgáltatások, lásd 95.29.19

Idetartozik még:
- a nyomás közvetlenül műanyagra, üvegre, fémre, fára, textíliára és kerámiára
- a szitafestés textil és ruházati termékekre

Nem tartozik ide:
- a helyben megvárható különféle szolgáltatások, lásd 95.29.19

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a helyben megvárható nyomás textilre, ruházati termékre, lásd 95.29.11

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 vasút, földalatti vasút világítás és elektromos jelzőrendszerének felszerelése, 
lásd 43.21.10

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a helyben megvárható nyomás textilre, ruházati termékre, lásd 95.29.11

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a természetes és a mesterséges méz keveréke
- a malátacukor

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:
- a nyomtatás közvetlenül ruházati termékre
- a címke, felirat, kép, minta stb. nyomása műanyagra (pl.: műanyag táskára, műanyag 
fóliára stb.), üveglapra, fémre (pl.: alumínium fóliára, műszerre stb.), fára, kerámiára stb.

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 malátacukor

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)
- a természetes és a mesterséges méz keveréke

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a nyomtatás közvetlenül ruházati termékre
- a címke, felirat, kép, minta stb. nyomása műanyagra (pl.: műanyag táskára, műanyag 
fóliára stb.), üveglapra, fémre (pl.: alumínium fóliára, műszerre stb.), fára, kerámiára stb.

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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Szálláshelyszolgáltatás ifjúsági szállóban, üdülőházban

Kempingszolgáltatás

Szabadidős és nyaralótáboroztatás

55.20.11

55.30.11

55.30.12

Szálláshelyszolgáltatás ifjúsági szállóban, üdülőházban

Kempingszolgáltatás

Szabadidős és nyaralótáboroztatás

Idetartozik:
- az ifjúsági szállóban, üdülőben, hegyi menedékház, üdülőkabin szobáiban vagy önálló 
szálláshelyi egységeiben nyújtott szálláshely-szolgáltatás biztosítása, amely nem vagy 
minimális takarítást tartalmaz

Idetartozik:
- az állandó lakóhelyüktől eltérő helyen tartózkodó személyek számára terület biztosítása 
lakójárművek vagy sátrak részére, jellemzően napi vagy heti időtartamra

Idetartozik:
- a szálláshely-szolgáltatás táborban teljes ellátással, szabadidős és/vagy 
sportfoglalkozással felnőttek, fiatalok vagy gyermekek részére egy csomagban 
elszámolva

Idetartozik még:
- a hegyi menedékhelyen vagy nomád táborhelyen szabad ég alatt terület biztosítása 
sátorveréshez és/vagy hálózsákhoz (bivakszállás)

Nem tartozik ide:
- a hegyi menedékház, faház és ifjúsági szálló, lásd 55.20.11

Idetartozik:
- az ifjúsági szállóban, üdülőben, hegyi menedékház, üdülőkabin szobáiban vagy önálló 
szálláshelyi egységeiben nyújtott szálláshely-szolgáltatás biztosítása, amely nem vagy 
minimális takarítást tartalmaz

Idetartozik:
- az állandó lakóhelyüktől eltérő helyen tartózkodó személyek számára terület biztosítása 
lakójárművek vagy sátrak részére, jellemzően napi vagy heti időtartamra

Idetartozik:
- a szálláshely-szolgáltatás táborban teljes ellátással, szabadidős és/vagy 
sportfoglalkozással felnőttek, fiatalok vagy gyermekek részére egy csomagban 
elszámolva

Idetartozik még:
- a hegyi menedékhelyen vagy nomád táborhelyen szabad ég alatt terület biztosítása 
sátorveréshez és/vagy hálózsákhoz (bivakszállás)

Nem tartozik ide:
- a hegyi menedékház, faház és ifjúsági szálló, lásd 55.20.11

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gyerek üdültetés, szabadidős tábor megszervezése és lebonyolítása kempingben, lásd
55.30.11

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gyerek üdültetés, szabadidős tábor megszervezése és lebonyolítása kempingben, 
lásd 55.30.11

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gyermek üdültetés, szabadidős tábor megszervezése és lebonyolítása
Szálláshely kategóriák:
 - a gyermeküdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gyermeküdültetés, szabadidős tábor megszervezése és lebonyolítása 
kempingben
- a téliesített bivakszállás

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- a gyermekek napközis táboroztatása szabadidős és nyaralási céllal

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a téliesített bivakszállás

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
- a gyermek üdültetés, szabadidős tábor megszervezése és lebonyolítása
Szálláshely kategóriák: gyermeküdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített 
sátortábor, kemping
- a gyermekek napközis táboroztatása szabadidős és nyaralási céllal
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Saját tulajdonú és bérelt lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Általános felső középfokú oktatás

68.20.11

68.20.12

85.31.2

Saját tulajdonú és bérelt lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Általános felső középfokú oktatás

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 saját tulajdonú vagy bérelt ipari, kereskedelmi, illetve egyéb nem lakóingatlan 
bérbeadása és üzemeltetése tartós használatra
Például: 
     - gyárak, üzemek, irodaépületek, raktárak 
     - színházak, konferenciaközpontok, kiállítási csarnokok, többfunkciós épületek, 
melyek elsődlegesen nem lakás célúak 
     - mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és hasonló ingatlanok
     - a zárható garázsok, lakókocsi-parkolók, egyéb parkolóhelyek bérbeadása tartós 
használatra, jellegzetesen havi vagy éves időtartamra

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.

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 saját tulajdonú vagy bérelt ipari, kereskedelmi, illetve egyéb nem lakóingatlan 
bérbeadása és üzemeltetése tartós használatra
Például: 
     - gyárak, üzemek, irodaépületek, raktárak 
     - színházak, kiállítási csarnokok, többfunkciós épületek, melyek elsődlegesen 
nem lakás célúak 
     - mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és hasonló ingatlanok
     - a zárható garázsok, lakókocsi-parkolók, egyéb parkolóhelyek bérbeadása tartós 
használatra, jellegzetesen havi vagy éves időtartamra

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.

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

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az állami tulajdonban vagy használatban levő épületek működtetése
- a tárolási lehetőség bérbeadása a bérbevevő saját árujának raktározására

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 használatban lévő állami, kormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és 
üzemeltetése
- a lakás bérbeadása, amennyiben önálló lakásként funkcionál, azaz a lakószobán 
felül saját kizárólagosan használt mellékhelyiségekkel (konyha, fürdőszoba) 
rendelkezik

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a használatban lévő állami, kormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és 
üzemeltetése
- a tárolási lehetőség bérbeadása a bérbevevő saját árujának raktározására

Idetartozik - magyar kiegészítés: 
A jelenlegi magyar oktatási rendszerben a középfokú oktatás általános képzési 
szakasza tartozik ide.
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Felső középfokú szakmai oktatás

Online középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó szakmai oktatás

85.32.2

85.41.13

Felső középfokú szakmai oktatás

Online középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó szakmai oktatás

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:
- azok az on-line oktatási programok (ISCED 4. szintje), amelyekre azután kerül sor, hogy 
a diákok már befejezték a felső középfokú oktatást, de nem tekinthetőek felsőfokú 
oktatásnak, mivel tartalmilag ezek a programok lényegesen nem haladják meg a felső 
középfokú oktatás szintjét Ezek a képzések vagy a munkaerőpiacra felkészítő rövid 
programok, vagy pedig lényeges elméleti háttéroktatást biztosító programok, amelyeket 
kifejezetten azzal a céllal terveztek, hogy felkészítsék azokat a diákokat a továbbtanulásra
felsőoktatásban, akik korábban (az ISCED 3. szintjén) olyan tanrendet követtek, amelyből 
hiányoztak a továbbtanulásra feljogosító elemek a felsőoktatási szintű programokban.
Ezek az oktatási programok 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:
- 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:
- azok az on-line oktatási programok (ISCED 4. szintje), amelyekre azután kerül sor, hogy 
a diákok már befejezték a felső középfokú oktatást, de nem tekinthetőek felsőfokú 
oktatásnak, mivel tartalmilag ezek a programok lényegesen nem haladják meg a felső 
középfokú oktatás szintjét Ezek a képzések vagy a munkaerőpiacra felkészítő rövid 
programok, vagy pedig lényeges elméleti háttéroktatást biztosító programok, amelyeket 
kifejezetten azzal a céllal terveztek, hogy felkészítsék azokat a diákokat a továbbtanulásra
felsőoktatásban, akik korábban (az ISCED 3. szintjén) olyan tanrendet követtek, amelyből 
hiányoztak a továbbtanulásra feljogosító elemek a felsőoktatási szintű programokban.
Ezek az oktatási programok 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 - 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 jelenlegi oktatási rendszerben a szakközépiskolák, szakgimnáziumok érettségit 
követő szakképzései
- az ezzel azonos szintű, felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő szakmákra felkészítő képzés

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a jelenlegi oktatási rendszerben a technikumok, szakgimnáziumok érettségivel 
megszerezhető szakképzései
- az ezzel azonos szintű, felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő szakmákra felkészítő képzés
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Egyéb középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó szakmai oktatás

Fizikoterápiás szolgáltatás
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Egyéb középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó szakmai oktatás

Fizikoterápiás szolgáltatás

Idetartozik:
- azok az egyéb oktatási programok (ISCED 4. szintje), amelyekre azután kerül sor, hogy 
a diákok már befejezték a felső középfokú oktatást, de nem tekinthetőek felsőfokú 
oktatásnak, mivel tartalmilag ezek a programok lényegesen nem haladják meg a felső 
középfokú oktatás szintjét Ezek a képzések vagy a munkaerőpiacra felkészítő rövid 
programok, vagy pedig lényeges elméleti háttéroktatást biztosító programok, amelyeket 
kifejezetten azzal a céllal terveztek, hogy felkészítsék azokat a diákokat a továbbtanulásra
felsőoktatásban, akik korábban (az ISCED 3. szintjén) olyan tanrendet követtek, amelyből 
hiányoztak a továbbtanulásra feljogosító elemek a felsőoktatási szintű programokban.
Ezek az oktatási programok 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 működési engedéllyel rendelkező személyek (kivéve orvosok) által végzett:
     - fizikoterápia, az ergoterápia, stb. területén nyújtott szolgáltatás

Idetartozik:
- azok az egyéb oktatási programok (ISCED 4. szintje), amelyekre azután kerül sor, hogy 
a diákok már befejezték a felső középfokú oktatást, de nem tekinthetőek felsőfokú 
oktatásnak, mivel tartalmilag ezek a programok lényegesen nem haladják meg a felső 
középfokú oktatás szintjét Ezek a képzések vagy a munkaerőpiacra felkészítő rövid 
programok, vagy pedig lényeges elméleti háttéroktatást biztosító programok, amelyeket 
kifejezetten azzal a céllal terveztek, hogy felkészítsék azokat a diákokat a továbbtanulásra
felsőoktatásban, akik korábban (az ISCED 3. szintjén) olyan tanrendet követtek, amelyből 
hiányoztak a továbbtanulásra feljogosító elemek a felsőoktatási szintű programokban.
Ezek az oktatási programok 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 működési engedéllyel rendelkező személyek (kivéve orvosok) által végzett:
     - fizikoterápia, az ergoterápia, stb. területén nyújtott szolgáltatás

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gyógytestnevelés
- a gerinctorna
- az intimtorna: 220.725 lajstromszámon bejegyzett védjegy és oltalom alatt áll
- a gátizom erősítő torna

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

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a gyógytestnevelés
- a gerinctorna
- az intimtorna
- a gátizom erősítő torna


