
SZJ   SZÁMOK 

 

Szolgáltatások Jegyzéke 

A 

MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS 

   01 MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 

   01.4 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás 

   01.41 Növénytermelési szolgáltatás 

01.41.1   Növénytermelési, parkosítási szolgáltatás 

 01.41.11 01.41.11.0 Növénytermelési szolgáltatás 

 01.41.12 01.41.12.0 Parkosítás, zöldterületi szolgáltatás 

   01.42 Állattenyésztési szolgáltatás 

01.42.1 01.42.10 01.42.10.0 Állattenyésztési szolgáltatás 

   01.5 Vadgazdálkodás 

   01.50 Vadgazdálkodás 

01.50.1 01.50.10 01.50.10.0 Vadgazdálkodási szolgáltatás 

   02 ERDÕGAZDÁLKODÁS 

   02.0 Erdõgazdálkodás 

   02.02 Erdõgazdálkodási szolgáltatás 

02.02.1 02.02.10 02.02.10.0 Erdõgazdálkodási szolgáltatás 

B 

HALGAZDÁLKODÁS 

   05 HALGAZDÁLKODÁS 

   05.0 Halgazdálkodás 

   05.01 Halászat 

05.01.1 05.01.10 05.01.10.0 Halászati szolgáltatás 

   05.02 Haltenyésztés 

05.02.1 05.02.10 05.02.10.0 Haltenyésztési szolgáltatás 

C+D+E 

IPAR 



C 

BÁNYÁSZAT 

CA 

ENERGIAHORDOZÓ BÁNYÁSZATA 

   10 SZÉNBÁNYÁSZAT, TÕZEGKITERMELÉS 

   10.1 Feketeszén-bányászat 

   10.10 Feketeszén-bányászat 

10.10.1   Feketeszén-bányászat 

 10.10.13 10.10.13.0 Feketeszén-bányászat járulékos szolgáltatásai 

10.10.9 10.10.90 10.10.90.0 Feketeszén-bányászattal kapcsolatos szolgáltatás (kivéve: 
járulékos szolgáltatások) 

   10.2 Barnaszén, lignit bányászata 

   10.20 Barnaszén, lignit bányászata 

10.20.9 10.20.90 10.20.90.0 Barnaszén, lignit bányászatával kapcsolatos szolgáltatás 

   10.3 Tõzegkitermelés 

   10.30 Tõzegkitermelés 

10.30.9 10.30.90 10.30.90.0 Tõzegkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatás 

   11 KÕOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS, -
SZOLGÁLTATÁS 

   11.1 Kõolaj-, földgázkitermelés 

   11.10 Kõolaj-, földgázkitermelés 

11.10.3 11.10.30 11.10.30.0 Földgáz cseppfolyósítása, gázzá történõ visszaalakítása 
szállítási célra 

11.10.9 11.10.90 11.10.90.0 Kõolaj-, földgázkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatás 
(kivéve: 11.20-ba tartozók) 

   11.2 Kõolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás 

   11.20 Kõolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás 

11.20.1   Kõolaj-, földgázkitermelési szolgáltatás (kutatás nélkül) 

 11.20.11 11.20.11.0 Kõolaj-, földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási 
szolgáltatás 

 11.20.12 11.20.12.0 Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás 

   12 URÁN-, TÓRIUMÉRC-BÁNYÁSZAT 

   12.0 Urán-, tóriumérc-bányászat 

   12.00 Urán-, tóriumérc-bányászat 

12.00.9 12.00.90 12.00.90.0 Urán-, tóriumérc-bányászattal kapcsolatos szolgáltatás 



CB 

EGYÉB ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT 

   13 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA 

   13.1 Vasércbányászat 

   13.10 Vasércbányászat 

13.10.9 13.10.90 13.10.90.0 Vasércbányászattal kapcsolatos szolgáltatás 

   13.2 Színes fémérc bányászata 

   13.20 Színes fémérc bányászata 

13.20.9 13.20.90 13.20.90.0 Színes fémérc bányászattal kapcsolatos szolgáltatás 

   14 EGYÉB BÁNYÁSZAT 

   14.1 Kõfejtés 

   14.11  Építõkõ, díszítõkõ fejtése 

14.11.9 14.11.90 14.11.90.0 Építõkõ, díszítõkõ fejtésével kapcsolatos szolgáltatás 

   14.12 Mészkõ, gipsz, kréta bányászata 

14.12.9 14.12.90 14.12.90.0 Mészkõ, gipsz, kréta bányászatával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   14.13 Pala bányászata 

14.13.9 14.13.90 14.13.90.0 Pala bányászatával kapcsolatos szolgáltatás 

   14.2 Homok-, agyagbányászat 

   14.21 Kavics-, homokbányászat 

14.21.9 14.21.90 14.21.90.0 Kavics, homok bányászatával kapcsolatos szolgáltatás 

   14.22 Agyag-, kaolinbányászat 

14.22.9 14.22.90 14.22.90.0 Agyag, kaolin bányászatával kapcsolatos szolgáltatás 

   14.3 Vegyiásvány bányászata 

   14.30 Vegyiásvány bányászata 

14.30.9 14.30.90 14.30.90.0 Vegyiásvány bányászatával kapcsolatos szolgáltatás 

   14.4 Sótermelés 

   14.40 Sótermelés 

14.40.9 14.40.90 14.40.90.0 Sótermeléssel kapcsolatos szolgáltatás 

   14.5 Máshova nem sorolt egyéb bányászat 

   14.50 Máshova nem sorolt egyéb bányászat 

14.50.9 14.50.90 14.50.90.0 Máshova nem sorolt egyéb bányászattal kapcsolatos 
szolgáltatás 

D 

FELDOLGOZÓIPAR 



DA 

ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA 

   15 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA 

   15.1 Húsfeldolgozás 

   15.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás 

15.11.9 15.11.90 15.11.90.0 Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos 
szolgáltatás (kivéve: baromfi) 

   15.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 

15.12.9 15.12.90 15.12.90.0 Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   15.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 

15.13.9   Hús-, baromfihús-készítmény gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   15.2 Halfeldolgozás 

   15.20 Halfeldolgozás 

15.20.9 15.20.90 15.20.90.0 Halfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás 

   15.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás 

   15.31 Burgonyafeldolgozás 

15.31.9 15.31.90 15.31.90.0 Burgonyafeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás 

   15.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 

15.32.9 15.32.90 15.32.90.0 Gyümölcs-, zöldséglé gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.33 Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás 

15.33.9 15.33.90 15.33.90.0 Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozással kapcsolatos 
szolgáltatás 

   15.4 Növényi, állati olaj gyártása 

   15.41 Nyersolaj gyártása 

15.41.9 15.41.90 15.41.90.0 Nyersolaj gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.42 Finomított olaj gyártása 

15.42.9 15.42.90 15.42.90.0 Finomított olaj gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.43 Margarin gyártása 

15.43.9 15.43.90 15.43.90.0 Margarin gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.5 Tejfeldolgozás 

   15.51 Tejtermék gyártása 

15.51.9 15.51.90 15.51.90.0 Tejtermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.52 Jégkrém gyártása 

15.52.9 15.52.90 15.52.90.0 Jégkrém gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.6 Malomipari termék, keményítõ gyártása 



   15.61 Malomipari termék gyártása 

15.61.9 15.61.90 15.61.90.0 Malomipari termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.62 Keményítõ gyártása 

15.62.9 15.62.90 15.62.90.0 Keményítõ gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.7 Takarmány gyártása 

   15.71 Haszonállat-eledel gyártása 

15.71.9 15.71.90 15.71.90.0 Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.72 Hobbiállat-eledel gyártása 

15.72.9 15.72.90 15.72.90.0 Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.8 Egyéb élelmiszer gyártása 

   15.81 Kenyér, friss tésztaféle gyártása 

15.81.9 15.81.90 15.81.90.0 Kenyér, friss tésztaféle gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   15.82 Tartósított lisztes áru gyártása 

15.82.9 15.82.90 15.82.90.0 Tartósított lisztes áru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.83 Cukorgyártás 

15.83.9 15.83.90 15.83.90.0 Cukorgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   15.84 Édesség gyártása 

15.84.9 15.84.90 15.84.90.0 Édesség gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.85 Tésztafélék gyártása 

15.85.9 15.85.90 15.85.90.0 Tésztafélék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.86 Tea, kávé feldolgozása 

15.86.9 15.86.90 15.86.90.0 Tea kávé feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.87 Fûszer, ételízesítõ gyártása 

15.87.9 15.87.90 15.87.90.0 Fûszer, ételízesítõ gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.88 Homogenizált és diétás étel gyártása 

15.88.9 15.88.90 15.88.90.0 Homogenizált és diétás étel gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   15.89 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása 

15.89.9 15.89.90 15.89.90.0 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   15.9 Italgyártás 

   15.91 Desztillált szeszes ital gyártása 

15.91.9 15.91.90. 15.91.90.0 Desztillált szeszes ital gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.92 Etilalkohol gyártása 

15.92.9 15.92.90 15.92.90.0 Etilalkohol gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   15.93 Bortermelés 

15.93.9 15.93.90 15.93.90.0 Bortermeléssel kapcsolatos szolgáltatás 

   15.94 Gyümölcsbor termelése 

15.94.9 15.94.90 15.94.90.0 Gyümölcsbor termelésével kapcsolatos szolgáltatás 



   15.95 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása 

15.95.9 15.95.90 15.95.90.0 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   15.96 Sörgyártás 

15.96.9 15.96.90 15.96.90.0 Sörgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   15.97 Malátagyártás 

15.97.9 15.97.90 15.97.90.0 Malátagyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   15.98 Üdítõital gyártása 

15.98.9 15.98.90 15.98.90.0 Üdítõital gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   16 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA 

   16.0 Dohánytermék gyártása 

   16.00 Dohánytermék gyártása 

16.00.9 16.00.90 16.00.90.0 Dohánytermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

DB 

  

TEXTÍLIA, TEXTILÁRU GYÁRTÁSA 

   17 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA 

   17.1 Textilszálak fonása 

17.10   Textilszálak fonása 

17.10.9 17.10.90 17.10.90.0 Textilszálak fonásával kapcsolatos szolgáltatás 

   17.2 Textilszövés 

   17.20 Textilszövés 

17.20.9 17.20.90 17.20.90.0 Textilszövéssel kapcsolatos szolgáltatás 

   17.3 Textilkikészítés 

   17.30 Textilkikészítés 

17.30.1 17.30.10  Textilszál, fonal, cérna festési, fehérítési és nyomási 
szolgáltatása 

  17.30.10.1 Textilszál festési, fehérítési és nyomási szolgáltatása 

  17.30.10.2 Fonal, cérna festési, fehérítési és nyomási szolgáltatás 

17.30.2   Szövet, kötött-hurkolt kelme fehérítési, festési szolgáltatás 

 17.30.21  Szövet, kötött-hurkolt kelme fehérítési szolgáltatás 

  17.30.21.1 Selyemszövet fehérítése 

  17.30.21.2 Gyapjúszövet fehérítése 

  17.30.21.3 Pamutszövet fehérítése 

  17.30.21.4 Lenszövet, növényi vagy háncsrostból készült szövet 



fehérítése 

  17.30.21.5 Végtelen fonalból, szintetikus szálból készült szövet 
fehérítése 

  17.30.21.6 Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet 
fehérítése 

  17.30.21.7 Bolyhos szövet, zseníliaszövet fehérítése 

  17.30.21.8 Frottírtörölközõ, hasonló frottírszövet fehérítése 

  17.30.21.9 Kötött-hurkolt kelme fehérítése 

 17.30.22  Szövet, kötött-hurkolt kelme festési szolgáltatása 

  17.30.22.1 Selyembõl vagy selyemhulladékból készült szövet festése 

  17.30.22.2 Gyapjúszövet festése 

  17.30.22.3 Pamutszövet festése 

  17.30.22.4 Lenszövet, növényi vagy háncsrostból készült szövet 
festése 

  17.30.22.5 Végtelen fonalból, szintetikus szálból készült szövet 
festése 

  17.30.22.6 Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet 
festése 

  17.30.22.7 Bolyhos szövet, zseníliaszövet festése 

  17.30.22.8 Frottírtörölközõ, hasonló frottírszövet festése 

  17.30.22.9 Kötött-hurkolt kelme festése 

17.30.3 17.30.30  Szövet, kötött-hurkolt kelme nyomási szolgáltatásai 

  17.30.30.1 Selyemszövet nyomása 

  17.30.30.2 Gyapjúszövet nyomása 

  17.30.30.3 Pamutszövet nyomása 

  17.30.30.4 Lenszövet, növény vagy háncsrostból készült szövet 
nyomása 

  17.30.30.5 Végtelen fonalból, szintetikus szálból készült szövet 
nyomása 

  17.30.30.6 Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet 
nyomása 

  17.30.30.7 Bolyhos szövet, zseníliaszövet nyomása 

  17.30.30.8 Frottírtörölközõ, hasonló frottírszövet nyomása 

  17.30.30.9 Kötött-hurkolt kelme nyomása 

17.30.4 17.30.40  Egyéb textilkikészítési szolgáltatás 

  17.30.40.1 Selyemszövet egyéb kikészítése 

  17.30.40.2 Gyapjúszövet egyéb kikészítése 

  17.30.40.3 Pamutszövet egyéb kikészítése 



  17.30.40.4 Lenszövet, növényi vagy háncsrostból készült szövet 
egyéb kikészítése 

  17.30.40.5 Végtelen fonalból, szintetikus szálból készült szövet 
egyéb kikészítése 

  17.30.40.6 Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet 
egyéb kikészítése 

  17.30.40.7 Bolyhos szövet, zseníliaszövet egyéb kikészítése 

  17.30.40.8 Frottírtörölközõ, hasonló frottírszövet egyéb kikészítése 

  17.30.40.9 Kötött-hurkolt kelme egyéb kikészítése 

17.30.9 17.30.90 17.30.90.0 Ruházati termék kikészítése 

   17.4 Konfekcionált textiláru gyártása (Kivéve: 
ruházat) 

   17.40 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: 
ruházat) 

17.40.9   Konfekcionált textiláru gyártásával (kivéve: ruházat) 
kapcsolatos szolgáltatás 

 17.40.92 17.40.92.0 Vitorlavászon, kempingfelszerelés és egyéb konfekcionált 
textiláru javítása 

 17.40.99 17.40.99.0 Konfekcionált textiláru gyártásával (kivéve: ruházat) 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   17.5 Egyéb textiláru gyártása 

   17.51 Szõnyeggyártás 

17.51.9 17.51.90 17.51.90.0 Szõnyeggyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   17.52 Kötéláru gyártása 

17.52.9   Kötéláru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 17.52.92 17.52.92.0 Háló, kötéláru javítása 

 17.52.99 17.52.99.0 Kötéláru gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   17.53 Nem szõtt textíliák, termékek gyártása 
(Kivéve: ruházat) 

17.53.9 17.53.90 17.53.90.0 Nem szõtt textíliák (kivéve: ruházat) gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   17.54 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék 
gyártása 

17.54.9 17.54.90 17.54.90.0 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   17.6 Kötött, hurkolt kelme gyártása 

   17.60 Kötött, hurkolt kelme gyártása 

17.60.9 17.60.90 17.60.90.0 Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   17.7 Kötött, hurkolt cikkek gyártása 

   17.71 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása 

17.71.9 17.71.90 17.71.90.0 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   17.72 Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása 



17.72.9 17.72.90 17.72.90.0 Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   18 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; 
SZÕRMEKIKÉSZÍTÉS, -
KONFEKCIONÁLÁS 

   18.1 Bõrruházat gyártása 

   18.10 Bõrruházat gyártása 

18.10.9 18.10.90 18.10.90.0 Bõrruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   18.2 Textilruházat gyártása 

   18.21 Munkaruházat gyártása 

18.21.9 18.21.90 18.21.90.0 Munkaruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   18.22 Felsõruházat gyártása 

18.22.9 18.22.90 18.22.90.0 Felsõruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   18.23 Alsóruházat gyártása 

18.23.9 18.23.90 18.23.90.0 Alsóruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   18.24 Egyéb ruházat, kiegészítõk gyártása 

18.24.9 18.24.90 18.24.90.0 Egyéb ruházat, kiegészítõk gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   18.3 Szõrmekikészítés, szõrmecikk gyártása 

   18.30 Szõrmekikészítés, szõrmecikk gyártása 

18.30.9 18.30.90 18.30.90.0 Szõrmekikészítéssel, szõrmecikk gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

DC 

BÕR, BÕRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA 

   19 BÕRKIKÉSZÍTÉS; TÁSKAFÉLÉK, 
SZÍJAZAT, LÁBBELI GYÁRTÁSA 

   19.1 Bõrkikészítés 

   19.10 Bõrkikészítés 

19.10.9 19.10.90 19.10.90.0 Bõrkikészítéssel kapcsolatos szolgáltatás 

   19.2 Táskafélék, szíjazat gyártása 

   19.20 Táskafélék, szíjazat gyártása 

19.20.9 19.20.90 19.20.90.0 Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   19.3 Lábbeligyártás 

   19.30 Lábbeligyártás 

19.30.9 19.30.90 19.30.90.0 Lábbeligyártással kapcsolatos szolgáltatás 

DD 

FAFELDOLGOZÁS 



   20 FAFELDOLGOZÁS, FONOTTÁRU 
GYÁRTÁSA 

   20.1 Fûrészárugyártás 

   20.10 Fûrészárugyártás 

20.10.9   Fûrészárugyártással kapcsolatos szolgáltatás 

 20.10.93 20.10.93.0 Fûrészárut impregnáló szolgáltatás 

 20.10.99 20.10.99.0 Fûrészárugyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   20.2 Falemezgyártás 

   20.20 Falemezgyártás 

20.20.1   Falemezgyártás befejezõ szolgáltatásai 

 20.20.15 20.20.15.0 Falemezgyártás befejezõ szolgáltatásai 

20.20.9 20.20.90 20.20.90.0 Falemezgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   20.3 Épületasztalos-ipari termék gyártása 

   20.30 Épületasztalos-ipari termék gyártása 

20.30.9   Épületasztalos-ipari termék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 20.30.91 20.30.91.0 Saját gyártású fa épületasztalos-ipari termék beszerelése, 
beépítése; saját elõállítású elõre gyártott faépület 
összeszerelése 

 20.30.99 20.30.99.0 Épületasztalos-ipari termék gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   20.4 Tároló fatermék gyártása 

   20.40 Tároló fatermék gyártása 

20.40.9   Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 20.40.92 20.40.92.0 Tároló fatermék, rakodólap javítása, karbantartása 

 20.40.99 20.40.99.0 Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   20.5 Egyéb fa-, fonottáru gyártása 

   20.51 Fatömegcikk gyártása 

20.51.9   Fatömegcikk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 20.51.92 20.51.92.0 Fatömegcikk javítása, karbantartása 

 20.51.99 20.51.99.0 Fatömegcikk gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   20.52 Parafa-, fonottáru gyártása 

20.52.9 20.52.90 20.52.90.0 Parafa, fonottáru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

DE 

PAPÍRGYÁRTÁS, KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG 



   21 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA 

   21.1 Papíripari rostanyag, papír gyártása 

   21.11 Papíripari rostanyag gyártása 

21.11.9 21.11.90 21.11.90.0 Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   21.12 Papírgyártás 

21.12.9 21.12.90 21.12.90.0 Papírgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   21.2 Papírtermék gyártása 

   21.21 Papír csomagolóeszköz gyártása 

21.21.9 21.21.90 21.21.90.0 Papír csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   21.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 

21.22.9 21.22.90 21.22.90.0 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   21.23 Irodai papíráru gyártása 

21.23.9 21.23.90 21.23.90.0 Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   21.24 Tapétagyártás 

21.24.9 21.24.90 21.24.90.0 Tapétagyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   21.25 Egyéb papírtermék gyártása 

21.25.9 21.25.90 21.25.90.0 Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   22 KIADÓI, NYOMDAI, EGYÉB 
SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

   22.1 Kiadói tevékenység 

   22.11 Könyvkiadás 

22.11.2 22.11.22 22.11.22.0 Könyv, brossúra, hasonló nyomtatott termék kiadása 
elektronikusan 

22.11.3 22.11.32 22.11.32.0 Szótár, lexikon, sorozataik kiadása elektronikusan 
22.11.4 22.11.42 22.11.42.0 Atlaszok, térképkönyvek kiadása elektronikusan 
22.11.5 22.11.52 22.11.52.0 Nem könyv alakú térkép, vízrajz, földgömb és hasonlók 

kiadása elektronikusan 
22.11.6   Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben 

 22.11.61 22.11.61.0 Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben, 
nyomtatott 

 22.11.62 22.11.62.0 Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben, 
elektronikus 

22.11.9 22.11.90 22.11.90.0 Könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatás 

   22.12 Napilapkiadás 

22.12.1 22.12.12 22.12.12.0 Hetente legalább négyszer megjelenõ újság, lap kiadása 
elektronikusan 

22.12.2   Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban 

 22.12.21 22.12.21.0 Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban, 
nyomtatott 

 22.12.22 22.12.22.0 Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban, 



elektronikus 
22.12.9 22.12.90 22.12.90.0 Napilapkiadással kapcsolatos szolgáltatás 

   22.13 Idõszaki kiadvány kiadása 

22.13.1 22.13.12 22.13.12.0 Hetente négynél kevesebbszer megjelenõ újság, lap, 
folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása, elektronikusan 

22.13.2.   Reklám, hirdetési felület értékesítése idõszaki 
kiadványokban 

 22.13.21 22.13.21.0 Reklám, hirdetési felület értékesítése idõszaki 
kiadványokban, nyomtatott 

 22.13.22 22.13.22.0 Reklám, hirdetési felület értékesítése idõszaki 
kiadványokban, elektronikus 

22.13.9 22.13.90 22.13.90.0 Idõszaki kiadvány kiadásával kapcsolatos szolgáltatás 

   22.14 Hangfelvétel-kiadás 

22.14.2 22.14.22 22.14.22.0 Hangfelvétel kiadása elektronikusan 
22.14.9 22.14.90 22.14.90.0 Hangfelvétel kiadásával kapcsolatos szolgáltatás 

   22.15 Egyéb kiadás 

22.15.1   Képeslap, levelezõ-, üdvözlõlap, kép és hasonló anyagok 
kiadása elektronikusan 

 22.15.12 22.15.12.0 Postai levelezõlap, üdvözlõlap és hasonlók kiadása 
elektronikusan 

 22.15.14 22.15.14.0 Képek, minták, fénykép kiadása elektronikusan 

 22.15.16 22.15.16.0 Levonómatrica, naptár kiadása elektronikusan 

22.15.2   Reklám, hirdetési felület értékesítése képeslapon, 
levelezõ-, üdvözlõlapon, képen és hasonló anyagokon 

 22.15.21 22.15.21.0 Reklám, hirdetési felület értékesítése képeslapon, 
levelezõ-, üdvözlõlapon, képen és hasonló anyagokon; 
nyomtatott 

 22.15.22 22.15.22.0 Reklám, hirdetési felület értékesítése képeslapon, 
levelezõ-, üdvözlõlapon, képen és hasonló anyagokon; 
elektronikus 

22.15.9 22.15.90 22.15.90.0 Egyéb kiadással kapcsolatos szolgáltatás 

   22.2 Nyomdai tevékenység 

   22.21 Napilapnyomás 

22.21.1 22.21.10 22.21.10.0 Napilapnyomási szolgáltatás 

   22.22 Máshova nem sorolt nyomás 

22.22.3   Nyomási szolgáltatás (kivéve: napilapnyomás) 

 22.22.31 22.22.31.0 Könyvnyomási szolgáltatás 

 22.22.32  Máshova nem sorolt egyéb nyomási szolgáltatás 

  22.22.32.2 Újság, folyóirat, más idõszaki kiadvány (heti négynél 
kevesebbszer megjelenõ) nyomási szolgáltatása 

  22.22.32.3 Térképészeti termék (hegy- és vízrajzi térkép, földgömb 
stb.) minden fajtájának nyomása 

  22.22.32.4 Postai képeslap, levonóábra nyomása 



  22.22.32.5 Naptár, naptártömb minden fajtájának nyomása 

  22.22.32.7 Kép, minta nyomása 

  22.22.32.9 Máshova nem sorolt egyéb nyomás 

   22.23 Könyvkötés 

22.23.1 22.23.10  Könyv-, más nyomtatvány kötése 

  22.23.10.1 Könyvkötés 

  22.23.10.3 Magazin-, brosúra-, katalógus-, prospektus-, hasonló 
reklámnyomtatvány kötése 

  22.23.10.5 Egyéb nyomtatott papír-, kartontermék kötése 

   22.24 Nyomdai elõkészítõ tevékenység 

22.24.1 22.24.10 22.24.10.0 Nyomdai elõkészítõ szolgáltatások 

   22.25 Kisegítõ nyomdai tevékenység 

22.25.1 22.25.10 22.25.10.0 Kisegítõ nyomdai szolgáltatás 

   22.3 Egyéb sokszorosítás 

   22.31 Hangfelvétel-sokszorosítás 

22.31.1 22.31.10  Hangfelvétel-sokszorosító szolgáltatás 

  22.31.10.1 Hanglemez-sokszorosító szolgáltatás 

  22.31.10.3 Hangfelvételt tartalmazó mágnesszalag (< 4 mm 
szélességû) sokszorosítása 

  22.31.10.5 Hangfelvételt tartalmazó mágnesszalag (4-6,5 mm 
szélességû) sokszorosítása 

  22.31.10.7 Hangfelvételes CD-t sokszorosító szolgáltatás 

   22.32 Videofelvétel-sokszorosítás 

22.32.1 22.32.10  Videofelvételt sokszorosító szolgáltatás 

  22.32.10.5 Videofelvételt tartalmazó mágnesszalag (>6,5 mm) 
sokszorosító szolgáltatás 

  22.32.10.7 Videofelvételt (videolemezt, egyéb jelhordozót) 
sokszorosító szolgáltatás 

   22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása 

22.33.1 22.33.10  Szoftvert sokszorosító szolgáltatás 

  22.33.10.3 Számítástechnikai adathordozót, adatfeldolgozási 
információt tartalmazó mágnesszalag (< 4 mm szélességû) 
sokszorosító szolgáltatás 

  22.33.10.5 Számítástechnikai adathordozót: adatfeldolgozási 
információt tartalmazó mágnesszalag (> 4 mm szélességû) 
sokszorosító szolgáltatás 

  22.33.10.7 Adatfeldolgozási információt tartalmazó egyéb 
számítástechnikai eszköz sokszorosító szolgáltatás 

DF 



KOKSZGYÁRTÁS, KÕOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FÛTÕANYAG 
GYÁRTÁSA 

   23 KOKSZGYÁRTÁS, KÕOLAJ-
FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS 
FÛTÕANYAG GYÁRTÁSA 

   23.1 Kokszgyártás 

   23.10 Kokszgyártás 

23.10.9 23.10.90 23.10.90.0 Kokszgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   23.2 Kõolaj-feldolgozás 

   23.20 Kõolaj-feldolgozás 

23.20.9 23.20.90 23.20.90.0 Kõolaj-feldolgozással kapcsolatos szolgáltatás 

   23.3 Nukleáris fûtõanyag gyártása 

   23.30 Nukleáris fûtõanyag gyártása 

23.30.9   Nukleáris fûtõanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 23.30.91 23.30.91.0 Radioaktív hulladék kezelésével kapcsolatos szolgáltatás 

 23.30.99 23.30.99.0 Nukleáris fûtõanyag gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

DG 

VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA 

   24 VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA 

   24.1 Vegyi alapanyag gyártása 

   24.11 Ipari gáz gyártása 

24.11.9 24.11.90 24.11.90.0 Ipari gáz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   24.12 Színezék, pigment gyártása 

24.12.9 24.12.90 24.12.90.0 Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   24.13 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 

24.13.9 24.13.90 24.13.90.0 Szervetlen vegyi alapanyag gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   24.14 Szerves vegyi alapanyag gyártása 

24.14.9 24.14.90 24.14.90.0 Szerves vegyi alapanyag gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   24.15 Mûtrágya, nitrogénvegyület gyártása 

24.15.9 24.15.90 24.15.90.0 Mûtrágya, nitrogénvegyület gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   24.16 Mûanyag-alapanyag gyártása 

24.16.9 24.16.90 24.16.90.0 Mûanyag-alapanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   24.17 Szintetikus kaucsuk gyártása 



24.17.9 24.17.90 24.17.90.0 Szintetikus kaucsuk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   24.2 Mezõgazdasági vegyi termék gyártása 

   24.20 Mezõgazdasági vegyi termék gyártása 

24.20.9 24.20.90 24.20.90.0 Mezõgazdasági vegyi termék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   24.3 Festék, bevanóanyag gyártása 

   24.30 Festék, bevonóanyag gyártása 

24.30.9 24.30.90 24.30.90.0 Festék, bevonóanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   24.4 Gyógyszergyártás 

   24.41 Gyógyszeralapanyag gyártás 

24.41.9 24.41.90 24.41.90.0 Gyógyszeralapanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   24.42 Gyógyszerkészítmény gyártása 

24.42.9 24.42.90 24.42.90.0 Gyógyszerkészítmény gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   24.5 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása 

   24.51 Tisztítószer gyártása 

24.51.9 24.51.90 24.51.90.0 Tisztítószer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   24.52 Testápolási cikk gyártása 

24.52.9 24.52.90 24.52.90.0 Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   24.6 Egyéb vegyi termék gyártása 

   24.61 Robbanóanyag gyártása 

24.61.9 24.61.90 24.61.90.0 Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   24.62 Ragasztógyártás 

24.62.9 24.62.90 24.62.90.0 Ragasztógyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   24.63 Illóolajgyártás 

24.63.9 24.63.90 24.63.90.0 Illóolajgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   24.64 Fényképészeti vegyi anyag gyártása 

24.64.9 24.64.90 24.64.90.0 Fényképészeti vegyi anyag gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   24.65 Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó 
gyártása 

24.65.9 24.65.90 24.65.90.0 Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   24.66 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék 
gyártása 

24.66.9 24.66.90 24.66.90.0 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   24.7 Vegyi szál gyártása 

   24.70 Vegyi szál gyártása 

24.70.9 24.70.90 24.70.90.0 Vegyi szál gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

DH 



GUMI-, MÛANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA 

   25 GUMI-, MÛANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA 

   25.1 Gumitermék gyártása 

   25.11 Gumiabroncs, gumitömlõ gyártása 

25.11.9 25.11.90 25.11.90.0 Gumiabroncs, gumitömlõ gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   25.12 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása 

25.12.9 25.12.90 25.12.90.0 Gumiabroncs újrafutózásával kapcsolatos szolgáltatás 

   25.13 Egyéb gumitermék gyártása 

25.13.9   Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 25.13.92 25.13.92.0 Egyéb gumitermék javítása, karbantartása (kivéve: 
gumiabroncs) 

 25.13.99 25.13.99.0 Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   25.2 Mûanyag termék gyártása 

   25.21 Mûanyag fólia, csõ gyártása 

25.21.9   Mûanyag fólia, csõ gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 25.21.91 25.21.91.0 Mûanyag csõ, tömlõ, szerelvény felszerelése, helyszíni 
szerelése, beleértve az ipari üzem mûanyag csõvezeték 
rendszerének üzembe helyezését is 

 25.21.92 25.21.92.0 Mûanyag csõ, tömlõ, szerelvény javítása, karbantartása, 
beleértve az ipari üzem mûanyag csõvezeték rendszerének 
javítását, karbantartását is 

 25.21.99 25.21.99.0 Mûanyag fólia, csõ, szerelvény gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás 

   25.22 Mûanyag csomagolóeszköz gyártása 

25.22.9 25.22.90 25.22.90.0 Mûanyag csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   25.23 Mûanyag építõanyag gyártása 

25.23.9   Mûanyag építõanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 25.23.91 25.23.91.0 Saját gyártású mûanyag építõanyag beépítése, elõre 
gyártott mûanyag épület összeszerelése 

 25.23.99 25.23.99.0 Mûanyag építõanyag gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   25.24 Egyéb mûanyag termék gyártása 

25.24.8   Egyéb mûanyag termék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 25.24.83 25.24.83.0 Mûanyag részegységek gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 25.24.89 25.24.89.0 Egyéb mûanyag termék gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 



DI 

NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 

   26 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK 
GYÁRTÁSA 

   26.1 Üveg, üvegtermék gyártása 

   26.11 Síküveggyártás 

26.11.9 26.11.90 26.11.90.0 Síküveggyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   26.12 Síküveg továbbfeldolgozása 

26.12.9   Síküveg továbbfeldolgozásával kapcsolatos szolgáltatás 

 26.12.93 26.12.93.0 Síküveg termékek befejezõ szolgáltatásai 

 26.12.99 26.12.99.0 Síküveg továbbfeldolgozásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   26.13 Öblösüveggyártás 

26.13.9   Öblösüveggyártással kapcsolatos szolgáltatás 

 26.13.91 26.13.91.0 Háztartási üvegtermék befejezõ szolgáltatásai 

 26.13.92 26.13.92.0 Üveg csomagolóeszközök befejezõ szolgáltatásai 

 26.13.99 26.13.99.0 Öblösüveggyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   26.14 Üvegszálgyártás 

26.14.9 26.14.90 26.14.90.0 Üvegszálgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   26.15 Mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása 

26.15.9   Mûszaki, egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 26.15.91 26.15.91.0 Üveg csõ, csõvezeték, szerelvény felszerelése, helyszíni 
szerelése, beleértve az ipari üzem üveg csõvezeték 
rendszerének üzembe helyezését is 

 26.15.92 26.15.92.0 Üveg csõ, csõvezeték javítása, karbantartása, beleértve az 
ipari üzem üveg csõvezeték rendszerének javítását, 
karbantartását is 

 26.15.93 26.15.93.0 Mûszaki, egyéb üvegtermék gyártásának befejezõ 
szolgáltatása 

 26.15.99 26.15.99.0 Mûszaki, egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás 

   26.2 Kerámiatermék gyártása (Kivéve: építési) 

   26.21 Háztartási kerámia gyártása 

26.21.9 26.21.90 26.21.90.0 Háztartási kerámia gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   26.22 Egészségügyi kerámia gyártása 

26.22.9 26.22.90 26.22.90.0 Egészségügyi kerámia gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   26.23 Kerámiaszigetelõ gyártása 



26.23.9   Kerámiaszigetelõ gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 26.23.91 26.23.91.0 Kerámiaszigetelõk, szigetelõ alkatrészek felszerelése 

 26.23.99 26.23.99.0 Kerámiaszigetelõ gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   26.24 Mûszaki kerámia gyártása 

26.24.9 26.24.90 26.24.90.0 Mûszaki kerámia gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   26.25 Egyéb kerámiatermék gyártása 

26.25.9 26.25.90 26.25.90.0 Egyéb kerámiatermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   26.26 Tûzálló kerámiatermék gyártása 

26.26.9 26.26.90 26.26.90.0 Tûzálló kerámiatermék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   26.3 Kerámiacsempe, -lap gyártása 

   26.30 Kerámiacsempe, -lap gyártása 

26.30.9 26.30.90 26.30.90.0 Kerámiacsempe, -lap gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   26.4 Égetett agyag építõanyag gyártása 

   26.40 Égetett agyag építõanyag gyártása 

26.40.9   Égetett agyag építõanyag gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 26.40.91 26.40.91.0 Kerámiacsõ, csõvezeték, csatornázási termék és 
szerelvény felszerelése, helyszíni szerelése, beleértve az 
ipari üzem kerámia csõvezeték rendszerének üzembe 
helyezését is 

 26.40.92 26.40.92.0 Kerámiacsõ, csõvezeték, csatornázási termék és 
szerelvény javítása, karbantartása, beleértve az ipari üzem 
kerámia csõvezeték rendszerének javítását, karbantartását 
is 

 26.40.99 26.40.99.0 Égetett agyag, építõanyag gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   26.5 Cement-, mész-, gipszgyártás 

   26.51 Cementgyártás 

26.51.9 26.51.90 26.51.90.0 Cementgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   26.52 Mészgyártás 

26.52.9 26.52.90 26.52.90.0 Mészgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   26.53 Gipszgyártás 

26.53.9 26.53.90 26.53.90.0 Gipszgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   26.6 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 

   26.61 Építési betontermék gyártása 

26.61.9 26.61.90 26.61.90.0 Építési betontermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   26.62 Építési gipsztermék gyártása 

26.62.9 26.62.90 26.62.90.0 Építési gipsztermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   26.63 Elõre kevert beton gyártása 



26.63.9 26.63.90 26.63.90.0 Elõre kevert beton gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   26.64 Habarcsgyártás 

26.64.9 26.64.90 26.64.90.0 Habarcsgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   26.65 Szálerõsítésû cement gyártása 

26.65.9 26.65.90 26.65.90.0 Szálerõsítésû cement gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   26.66 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 

26.66.9 26.66.90 26.66.90.0 Egyéb beton-, gipsz- cementtermék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   26.7 Építõkõ, díszítõkõ megmunkálása 

   26.70 Építõkõ, díszítõkõ megmunkálása 

26.70.1 26.70.13 26.70.13.0 Kõmegmunkáló szolgáltatás (emlékmû, sírkõ) 
26.70.9 26.70.90 26.70.90.0 Építõkõ, díszítõkõ megmunkálásával kapcsolatos 

szolgáltatás (kivéve: emlékmû, sírkõ megmunkálás) 

   26.8 Máshova nem sorolt, egyéb nemfém ásványi 
termék gyártása 

   26.81 Csiszolótermék gyártása 

26.81.9   Csiszolótermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 26.81.91 26.81.91.0 Malomkõ, köszörûkõ és hasonlók üzembe helyezése 

 26.81.92 26.81.92.0 Malomkõ, köszörûkõ és hasonlók javítása, karbantartása 

 26.81.99 26.81.99.0 Csiszolótermék gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   26.82 Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi 
termék gyártása 

26.82.9 26.82.90 26.82.90.0 Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
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FÉM ALAPANYAG, FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA 

   27 FÉM ALAPANYAG GYÁRTÁSA 

   27.1 Vas, acél, vasötvözet alapanyag gyártása 

   27.10 Vas, acél, vasötvözet alapanyag gyártása 

27.19.9 27.19.90 27.19.90.0 Vas, acél, vasötvözet alapanyag gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   27.2 Csõgyártás 

   27.21 Öntöttvas csõ gyártása 

27.21.9 27.21.90 27.21.90.0 Öntöttvas csõ gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   27.22 Acélcsõgyártás 

27.22.9 27.22.90 27.22.90.0 Acélcsõgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   27.3 Vas, acél egyéb feldolgozása 

   27.31 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása 



27.31.9 27.31.90 27.31.90.0 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   27.32 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása 

27.32.9 27.32.90 27.32.90.0 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   27.33 Hidegen alakított acélidom gyártása 

27.33.9 27.33.90 27.33.90.0 Hidegen alakított acélidom gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   27.34 Acélhuzalgyártás 

27.34.9 27.34.90 27.34.90.0 Acélhuzalgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   27.4 Nemvas fém-alapanyag gyártása 

   27.41 Nemesfémgyártás 

27.41.9 27.41.90 27.41.90.0 Nemesfémgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   27.42 Alumíniumgyártás 

27.42.9 27.42.90 27.42.90.0 Alumíniumgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   27.43 Ólom, cink, ón gyártása 

27.43.9 27.43.90 27.43.90.0 Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   27.44 Réz gyártása 

27.44.9 27.44.90 27.44.90.0 Réz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   27.45 Egyéb nemvas fém gyártása 

27.45.9 27.45.90 27.45.90.0 Egyéb nemvas fém gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   27.5 Fémöntés 

   27.51 Vasöntés 

27.51.9 27.51.90 27.51.90.0 Vasöntéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   27.52 Acélöntés 

27.52.9 27.52.90 27.52.90.0 Acélöntéssel kapcsolatos szolgáltatás 

   27.53 Könnyûfémöntés 

27.53.9 27.53.90 27.53.90.0 Könnyûfémöntéssel kapcsolatos szolgáltatás 

   27.54 Egyéb nemvas fém öntése 

27.54.9 27.54.90 27.54.90.0 Egyéb nemvas fém öntésével kapcsolatos szolgáltatás 

   28 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK 
GYÁRTÁSA 

   28.1 Fémszerkezet, -épületelem gyártása 

   28.11 Fémszerkezet gyártása 

28.11.9   Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 28.11.91 28.11.91.0 Saját gyártású fémszerkezet helyszíni technológiai 
szerelése 

 28.11.92 28.11.92.0 Fémszerkezet javítása, karbantartása 

 28.11.99 28.11.99.0 Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   28.12 Fém épületelem gyártása 



28.12.9   Fém épületelem gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 28.12.91 28.12.91.0 Saját gyártású fém nyílászáró szerkezet beépítése 

 28.12.99 28.12.99.0 Fém épületelem gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   28.2 Fémtartály, fûtési kazán, radiátor gyártása 

   28.21 Fémtartály gyártása 

28.21.9   Fémtartály gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 28.21.91 28.21.91.0 Fémtartály helyszíni technológiai szerelése (nem épület 
fûtéséhez használt) 

 28.21.92 28.21.92.0 Fémtartály javítása, karbantartása (nem épület fûtéséhez 
használt) 

 28.21.99 28.21.99.0 Fémtartály gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   28.22 Fûtési kazán, radiátor gyártása 

28.22.9   Fûtési kazán, radiátor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 28.22.91 28.22.91.0 Fûtési kazán üzembe helyezése 

 28.22.92 28.22.92.0 Fûtési kazán javítása, karbantartása 

 28.22.99 28.22.99.0 Fûtési kazán, radiátor gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   28.3 Gõzkazán gyártása 

   28.30 Gõzkazán gyártása 

28.30.9   Gõzkazán (kivéve: fûtési kazán) gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 28.30.91 28.30.91.0 Gõzkazán (kivéve: fûtési kazán) üzembe helyezése, 
beleértve az ipari üzemek fém csõvezeték-rendszerének 
üzembe helyezését is 

 28.30.92 28.30.92.0 Gõzkazán (kivéve: fûtési kazán) javítása, karbantartása, 
beleértve az ipari üzemek fém csõvezeték-rendszerének 
javítását, karbantartását is 

 28.30.99 28.30.99.0 Gõzkazán gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   28.4 Fémalakítás, porkohászat 

   28.40 Fémalakítás, porkohászat 

28.40.9   Fémalakítással, porkohászattal kapcsolatos szolgáltatás 

 28.40.91 28.40.91.0 Fémkovácsolási szolgáltatás 

 28.40.92 28.40.92.0 Fémsajtolási, -préselési szolgáltatás, rajz szerint 

 28.40.93 28.40.93.0 Egyéb fémalakítási szolgáltatás 

 28.40.94 28.40.94.0 Porkohászat 

   28.5 Fém felületkezelése, megmunkálása 

   28.51 Fém felületkezelése 



28.51.1   Fémek bevonási szolgáltatása 

 28.51.11  Fémek fémes bevonása 

  28.51.11.3 Fémbevonat készítés fémolvadékba merítéssel 

  28.51.11.5 Fémbevonat készítés termikus szórással 

  28.51.11.7 Cinkbevonat készítés elektrolízissel vagy vegyi kezeléssel 
(galvanizálás) 

  28.51.11.9 Nikkel-, réz-, króm-, egyéb fémbevonat készítés 
elektrolízissel vagy vegyi kezeléssel 

 28.51.12  Fém nemfémes bevonása 

  28.51.12.3 Mûanyagbevonat-készítés 

  28.51.12.5 Egyéb felületi bevonat készítés (pl. foszfátozás, 
zománcozás stb.) 

28.51.2   Egyéb fémkezelési, -kikészítési szolgáltatás 

 28.51.21 28.51.21.0 Fém hõkezelése (fémes bevonáson kívül) 

 28.51.22  Fém más felületkezelése, kikészítése 

  28.51.22.3 Festõ, lakkozó, fényezõ és hasonló kikészítés 

  28.51.22.5 Felületkikészítés anódos oxidálással (elxoálással) 

  28.51.22.7 Felületkezelés vákuumgõzölõ és -porlasztó (CVD/PVD) 
eljárással 

  28.51.22.9 Fém egyéb felületi kikészítése 

   28.52 Fémmegmunkálás 

28.52.9 28.52.90 28.52.90.0 Fémmegmunkálással kapcsolatos szolgáltatás 

   28.6 Evõeszköz, szerszám, általános fémáru 
gyártása 

   28.61 Evõeszköz, késáru gyártása 

28.61.9 28.61.90 28.61.90.0 Evõeszköz, késáru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   28.62 Szerszámgyártás 

28.62.9   Szerszámgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

 28.62.92 28.62.92.0 Szerszám javítása, karbantartása 

 28.62.99 28.62.99.0 Szerszámgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   28.63 Lakat-, zárgyártás 

28.63.9   Lakat-, zárgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

 28.63.91 28.63.91.0 Zár, összetett zárszerkezet felszerelése, üzembe helyezése 

 28.63.92 28.63.92.0 Zár, összetett zárszerkezet javítása, karbantartása 

 28.63.99 28.63.99.0 Lakat-, zárgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   28.7 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 

   28.71 Vas, acél tárolóeszköz gyártása 



28.71.9   Vas, acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (ûrtartalma nem haladja meg a 300 litert) 

 28.71.91 28.71.91.0 Vas, acél tárolóeszköz üzembe helyezése (ûrtartalma nem 
haladja meg a 300 litert) 

 28.71.92 28.71.92.0 Vas, acél tárolóeszköz javítása, karbantartása (ûrtartalma 
nem haladja meg a 300 litert) 

 28.71.99 28.71.99.0 Vas, acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   28.72 Könnyûfém csomagolóeszköz gyártása 

28.72.9 28.72.90 28.72.90.0 Könnyûfém csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   28.73 Huzal termék gyártása 

28.73.9 28.73.90 28.73.90.0 Huzal termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   28.74 Kötõelem, csavar gyártása 

28.74.9 28.74.90 28.74.90.0 Kötõelem, csavar gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   28.75 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási 
termék gyártása 

28.75.9   Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 28.75.91 28.75.91.0 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék 
felszerelése, üzembe helyezése 

 28.75.92 28.75.92.0 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék 
javítása, karbantartása 

 28.75.99 28.75.99.0 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 
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GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA 

   29 GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA 

   29.1 Mechanikai erõgép, energiaközlõ gyártása 

   29.11 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közúti 
jármûmotor) 

29.11.9   Motor, turbina gyártásával (kivéve: légi, közúti 
jármûmotor) kapcsolatos szolgáltatás 

 29.11.91 29.11.91.0 Motor, turbina üzembe helyezése (kivéve: légi, közúti 
jármûmotor) 

 29.11.92 29.11.92.0 Motor, turbina javítása, karbantartása (kivéve: légi, közúti 
jármûmotor) 

 29.11.99 29.11.99.0 Motor, turbina gyártásával (kivéve: légi, közúti 
jármûmotor) kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   29.12 Szivattyú, kompresszor gyártása 

29.12.9   Szivattyú, kompresszor gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 29.12.91 29.12.91.0 Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése 



 29.12.92 29.12.92.0 Szivattyú, kompresszor javítása, karbantartása 

 29.12.99 29.12.99.0 Szivattyú, kompresszor gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   29.13 Csap, szelep gyártása 

29.13.9   Csap, szelep gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 29.13.91 29.13.91.0 Csap, szelep és hasonló szerelvény felszerelése 

 29.13.92 29.13.92.0 Csap, szelep és hasonló szerelvény javítása, karbantartása 

 29.13.99 29.13.99.0 Csap, szelep gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   29.14 Csapágy, erõátviteli elem gyártása 

29.14.9   Csapágy, erõátviteli elem gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 29.14.91 29.14.91.0 Csapágy, erõátviteli elem beszerelése 

 29.14.92 29.14.92.0 Csapágy, erõátviteli elem javítása, karbantartása 

 29.14.99 29.14.99.0 Csapágy, erõátviteli elem gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   29.2 Egyéb általános rendeltetésû gép gyártása 

   29.21 Kemence gyártása 

29.21.9   Kemence gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 29.21.91 29.21.91.0 Kemence üzembe helyezése 

 29.21.92 29.21.92.0 Kemence javítása, karbantartása 

 29.21.99 29.21.99.0 Kemence gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   29.22 Emelõ-, anyagmozgató gép gyártása 

29.22.9   Emelõ-, anyagmozgató gép gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 29.22.91 29.22.91.0 Emelõ-, anyagmozgató berendezés üzembe helyezése 

 29.22.92 29.22.92.0 Emelõ-, anyagmozgató berendezés javítása, karbantartása 

 29.22.99 29.22.99.0 Emelõ-, anyagmozgató gép gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   29.23 Nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó 
gyártása 

29.23.9   Nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

 29.23.91 29.23.91.0 Nem háztartási hûtõ-, légállapot-szabályozó üzembe 
helyezése 

 29.23.92 29.23.92.0 Nem háztartási hûtõ-, légállapot-szabályozó javítása, 
karbantartása 

 29.23.99 29.23.99.0 Nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   29.24 Máshova nem sorolt egyéb általános gép 
gyártása 



29.24.9   Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

 29.24.91 29.24.91.0 Máshova nem sorolt egyéb általános gép üzembe 
helyezése 

 29.24.92 29.24.92.0 Máshova nem sorolt egyéb általános gép javítása, 
karbantartása 

 29.24.99 29.24.99.0 Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   29.3 Mezõgazdasági gép gyártása 

   29.31 Mezõgazdasági traktor gyártása 

29.31.9   Mezõgazdasági traktor gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 29.31.92 29.31.92.0 Mezõgazdasági traktor javítása, karbantartása 

 29.31.99 29.31.99.0 Mezõgazdasági traktor gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   29.32 Egyéb mezõgazdasági gép gyártása 

29.32.9   Egyéb mezõgazdasági gép gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 29.32.91 29.32.91.0 Egyéb mezõgazdasági gép üzembe helyezése 

 29.32.92 29.32.92.0 Egyéb mezõgazdasági gép javítása, karbantartása 

 29.32.99 29.32.99.0 Egyéb mezõgazdasági gép gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   29.4 Szerszámgépgyártás 

   29.41 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép 
gyártása 

29.41.9 29.41.90 29.41.90.0 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   29.42 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása 

29.42.9   Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

 29.42.91 29.42.91.0 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése 

 29.42.92 29.42.92.0 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép javítása, 
karbantartása 

 29.42.99 29.42.99.0 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   29.43 Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép 
gyártása 

29.43.9   Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

 29.43.91 29.43.91.0 Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép ügyembe 
helyezése 

 29.43.92 29.43.92.0 Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép javítása, 
karbantartása 

 29.43.99 29.43.99.0 Egyéb máshova nem sorolt szerszámgépek gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás 



   29.5 Egyéb speciális rendeltetésû gép gyártása 

   29.51 Kohászati gép gyártása 

29.51.9   Kohászati gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 29.51.91 29.51.91.0 Kohászati gép üzembe helyezése 

 29.51.92 29.51.92.0 Kohászati gép javítása, karbantartása 

 29.51.99 29.51.99.0 Kohászati gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   29.52 Bányászati, építõipari gép gyártása 

29.52.9   Bányászati, építõipari gép gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 29.52.91 29.52.91.0 Bányászati, építõipari gép üzembe helyezése 

 29.52.92 29.52.92.0 Bányászati, építõipari gép javítása, karbantartása 

 29.52.99 29.52.99.0 Bányászati, építõipari gép gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   29.53 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 

29.53.9   Élelmiszer-, dohányipari gép gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 29.53.91 29.53.91.0 Élelmiszer-, dohányipari gép üzembe helyezése 

 29.53.92 29.53.92.0 Élelmiszer-, dohányipari gép javítása, karbantartása 

 29.53.99 29.53.99.0 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás 

   29.54 Textil-, ruházati-, bõripari gép gyártása 

29.54.9   Textil-, ruházati-, bõripari gép gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 29.54.91 29.54.91.0 Textil-, ruházati-, bõripari gép üzembe helyezése 

 29.54.92 29.54.92.0 Textil-, ruházati-, bõripari gép javítása, karbantartása 

 29.54.99 29.54.99.0 Textil-, ruházati-, bõripari gép gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás 

   29.55 Papíripari gép gyártása 

29.55.9   Papíripari gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 29.55.91 29.55.91.0 Papíripari gép üzembe helyezése 

 29.55.92 29.55.92.0 Papíripari gép javítása, karbantartása 

 29.55.99 29.55.99.0 Papíripari gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   29.56 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép 
gyártása 

29.56.9   Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

 29.56.91 29.56.91.0 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép üzembe 
helyezése 

 29.56.92 29.56.92.0 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép javítása, 
karbantartása 



 29.56.99 29.56.99.0 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   29.6 Fegyver-, lõszergyártás 

   29.60 Fegyver-, lõszergyártás 

29.60.9   Fegyver, lõszer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 29.60.91 29.60.91.0 Fegyver, fegyverrendszer üzembe helyezése 

 29.60.92 29.60.92.0 Fegyver, fegyverrendszer javítása, karbantartása 

 29.60.99 29.60.99.0 Fegyver, lõszer gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   29.7 Máshova nem sorolt, háztartási készülék 
gyártása 

   29.71 Háztartási villamos készülék gyártása 

29.71.9   Háztartási villamos készülék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 29.71.91 29.71.91.0 Professzionális villamos készülék üzembe helyezése 

 29.71.92 29.71.92.0 Professzionális villamos készülék javítása, karbantartása 

 29.71.99 29.71.99.0 Háztartási villamos készülék gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás 

   29.72 Nem villamos háztartási készülék gyártása 

29.72.9 29.72.90 29.72.90.0 Nem villamos háztartási készülék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 
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VILLAMOS GÉP, MÛSZER GYÁRTÁSA 

   30 IRODA-, SZÁMÍTÓGÉPGYÁRTÁS 

   30.0 Iroda-, számítógépgyártás 

   30.01 Irodagépgyártás 

30.01.9   Irodagépgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

 30.01.91 30.01.91.0 Irodagép üzembe helyezése 

 30.01.99 30.01.99.0 Irodagépgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   30.02 Számítógép, készülék gyártása 

30.02.2 30.02.20 30.02.20.0 Számítógép modulok összeszerelése 
30.02.9   Számítógépgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

 30.02.91 30.02.91.0 Számítógép üzembe helyezése 

 30.02.99 30.02.99.0 Számítógépgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   31 MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS 
GÉP GYÁRTÁSA 

   31.1 Villamos motor, áramfejlesztõ gyártása 



   31.10 Villamos motor, áramfejlesztõ gyártása 

31.10.9   Villamos motor, áramfejlesztõ gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 31.10.91 31.10.91.0 Villamos motor, áramfejlesztõ üzembe helyezése 

 31.10.92 31.10.92.0 Villamos motor, áramfejlesztõ javítása, karbantartása 

 31.10.99 31.10.99.0 Villamos motor, áramfejlesztõ gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás 

   31.2 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 

   31.20 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 

31.20.9   Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

 31.20.91 31.20.91.0 Áramelosztó, -szabályozó készülék üzembe helyezése 

 31.20.92 31.20.92.0 Áramelosztó, -szabályozó készülék javítása, karbantartása 

 31.20.99 31.20.99.0 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   31.3 Szigetelt vezeték, kábel gyártása 

   31.30 Szigetelt vezeték, kábel gyártása 

31.30.9 31.30.90 31.30.90.0 Szigetelt vezeték, kábel gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   31.4 Akkumulátor, szárazelem gyártása 

   31.40 Akkumulátor, szárazelem gyártása 

31.40.9 31.40.90 31.40.90.0 Akkumulátor, szárazelem gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   31.5 Világítóeszköz gyártása 

   31.50 Világítóeszköz gyártása 

31.50.9 31.50.90 31.50.90.0 Világítóeszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   31.6 Egyéb villamos termék gyártása 

   31.61 Máshova nem sorolt motor-, jármû-
villamossági cikk gyártása 

31.61.9   Máshova nem sorolt motor-, jármû-villamossági cikk 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 31.61.91 31.61.91.0 Motor, gépjármû, motorkerékpár villamos 
berendezéseinek beszerelése, üzembe helyezése 

 31.61.99 31.61.99.0 Máshova nem sorolt egyéb motor-, jármû-villamossági 
cikk gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   31.62 Máshova nem sorolt, egyéb villamos termék 
gyártása 

31.62.9   Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

 31.62.91 31.62.91.0 Máshova nem sorolt, egyéb villamos készülék üzembe 
helyezése 

 31.62.92 31.62.92.0 Máshova nem sorolt, egyéb villamos készülék javítása, 
karbantartása 



 31.62.99 31.62.99.0 Máshova nem sorolt, egyéb villamos termék gyártásával 
kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   32 HÍRADÁSTECHNIKAI TERMÉK, 
KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA 

   32.1 Elektronikai alkatrész gyártása 

   32.10 Elektronikai alkatrész gyártása 

32.10.9   Elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 32.10.91 32.10.91.0 Nyomtatott áramkörök elõállításával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 32.10.92 32.10.92.0 Elektromos integrált áramkörök elõállításával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 32.10.99 32.10.99.0 Elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   32.2 Ipari híradástechnikai termék gyártása 

   32.20 Ipari híradástechnikai termék gyártása 

32.20.9   Ipari híradástechnikai termék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 32.20.91 32.20.91.0 Ipari híradástechnikai termék üzembe helyezése 

 32.20.92 32.20.92.0 Ipari híradástechnikai termék javítása, karbantartása 

 32.20.99 32.20.99.0 Ipari híradástechnikai termék gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás 

   32.3 Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása 

   32.30 Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása 

32.30.9   Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 32.30.91 32.30.91.0 Professzionális rádió-, televízió-, hang-, videotechnikai 
berendezés üzembe helyezése 

 32.30.92 32.30.92.0 Professzionális rádió-, televízió-, hang-, videotechnikai 
berendezés javítása, karbantartása 

 32.30.99 32.30.99.0 Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás 

   33 MÛSZERGYÁRTÁS 

   33.1 Orvosi mûszer gyártása 

   33.10 Orvosi mûszer gyártása 

33.10.9   Orvosi mûszer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 33.10.91 33.10.91.0 Orvosi, sebészeti berendezés, készülék üzembe helyezése 

 33.10.92 33.10.92.0 Orvosi, sebészeti berendezés, készülék javítása, 
karbantartása 

 33.10.99 33.10.99.0 Orvosi mûszer gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   33.2 Mérõmûszer gyártása 

   33.20 Mérõmûszer gyártása 



33.20.9   Mérõmûszer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 33.20.91 33.20.91.0 Mérõmûszer üzembe helyezése 

 33.20.92 33.20.92.0 Mérõmûszer javítása, karbantartása 

 33.20.99 33.20.99.0 Mérõmûszer gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   33.3 Ipari folyamatirányító rendszer gyártása 

   33.30 Ipari folyamatirányító rendszer gyártása 

33.30.1 33.30.10 33.30.10.0 Ipari folyamatirányító berendezés, automatizált termelõ 
üzem tervezése, összeszerelése 

33.30.9 33.30.90 33.30.90.0 Ipari folyamatirányító berendezés javítása, karbantartása 

   33.4 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása 

   33.40 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása 

33.40.9   Optikai, fényképészeti eszköz gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 33.40.91 33.40.91.0 Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, 
optikai mûszer üzembe helyezése 

 33.40.92 33.40.92.0 Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, 
optikai mûszer javítása, karbantartása 

 33.40.99 33.40.99.0 Optikai, fényképészeti eszköz gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás 

   33.5 Óragyártás 

   33.50 Óragyártás 

33.50.9   Óragyártással kapcsolatos szolgáltatás 

 33.50.91 33.50.91.0 Ipari idõmérõ mûszer, készülék üzembe helyezése 

 33.50.92 33.50.92.0 Ipari idõmérõ mûszer, készülék javítása, kabantartása 

 33.50.99 33.50.99.0 Óragyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 
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   34 KÖZÚTI JÁRMÛ GYÁRTÁSA 

   34.1 Közúti gépjármû gyártása 

   34.10 Közúti gépjármû gyártása 

34.10.9   Közúti gépjármû gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 34.10.91 34.10.91.0 Részegységek beszerelése gépjármûvekbe a gyártási 
folyamaton belül 

 34.10.92 34.10.92.0 Komplett funkcionális egységek beszerelése 
gépjármûvekbe a gyártási folyamaton belül 

 34.10.99 34.10.99.0 Közúti gépjármû gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 



   34.2 Gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártása 

   34.20 Gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártása 

34.20.7 34.20.70 34.20.70.0 Gépjármûvek felújítása, összeszerelése, felszerelése, 
karosszériamunkák 

34.20.8 34.20.80 34.20.80.0 Lakókocsik, mobil otthonok összeszerelése 
34.20.9   Gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártásával kapcsolatos 

szolgáltatás 

 34.20.92 34.20.92.0 Konténerek javítása, karbantartása 

 34.20.99 34.20.99.0 Gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás 

   34.3 Közúti gépjármû, gépjármûmotor 
alkatrészeinek gyártása 

   34.30 Közúti gépjármû, gépjármûmotor 
alkatrészeinek gyártása 

34.30.9   Közúti gépjármû, gépjármûmotor alkatrészeinek 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 34.30.91 34.30.91.0 Közúti gépjármû alkatrész, tartozék máshova nem sorolt 
összeszerelése 

 34.30.99 34.30.99.0 Közúti gépjármû, gépjármûmotor alkatrészeinek 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   35 EGYÉB JÁRMÛ GYÁRTÁSA 

   35.1 Hajógyártás-, javítás 

   35.11 Hajógyártás, -javítás 

35.11.9   Hajó gyártásával, javításával kapcsolatos szolgáltatás 

 35.11.92 35.11.92.0 Hajó, úszómû és -szerkezet javítása, karbantartása 

 35.11.93 35.11.93.0 Hajó átépítése, átalakítása 

 35.11.94 35.11.94.0 Hajó, úszómû és -szerkezet felszerelése 

 35.11.99 35.11.99.0 Hajó gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   35.12 Szabadidõ-, sporthajó gyártása, javítása 

35.12.9   Szabadidõ-, sporthajó gyártásával, javításával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 35.12.92 35.12.92.0 Szabadidõ-, sporthajó javítása, karbantartása, 
rekonstrukciója, felszerelése 

 35.12.99 35.12.99.0 Szabadidõ-, sporthajó gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   35.2 Vasúti, kötöttpályás jármû gyártása 

   35.20 Vasúti, kötöttpályás jármû gyártása 

35.20.9   Vasúti, kötöttpályás jármû gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 35.20.92 35.20.92.0 Vasúti, kötöttpályás jármû javítása, karbantartása 

 35.20.93 35.20.93.0 Vasúti, kötöttpályás jármû átalakítása, felszerelése 



 35.20.99 35.20.99.0 Vasúti, kötöttpályás jármû gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   35.3 Légi, ûrjármû gyártása, javítása 

   35.30 Légi, ûrjármû gyártása, javítása 

35.30.9   Légi, ûrjármû gyártásával, javításával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 35.30.92 35.30.92.0 Légi jármû-motor javítása, karbantartása 

 35.30.93  Légi jármû felújítása 

  35.30.93.3 Légi jármû motorjának felújítása 

  35.30.93.5 Helikopter felújítása, átalakítása 

  35.30.93.7 Repülõgép, egyéb légi jármû felújítása, átalakítása 

 35.30.99 35.30.99.0 Légi, ûrjármû gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   35.4 Motorkerékpár, kerékpár gyártása 

   35.41 Motorkerékpár gyártása 

35.41.9 35.41.90 35.41.90.0 Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   35.42 Kerékpár gyártása 

35.42.9 35.42.90. 35.42.90.0 Kerékpár gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   35.43 Mozgássérültek kocsijának gyártása 

35.43.9   Mozgássérültek kocsijának gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 35.43.92 35.43.92.0 Mozgássérültek kocsijának javítása, karbantartása 

 35.43.99 35.43.99.0 Mozgássérültek kocsijának gyártásával kapcsolatos egyéb 
szolgáltatás 

   35.5 Máshova nem sorolt egyéb jármû gyártása 

   35.50 Máshova nem sorolt egyéb jármû gyártása 

35.50.9   Máshova nem sorolt egyéb jármû gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 35.50.92 35.50.92.0 Máshova nem sorolt egyéb jármû javítása, karbantartása 

 35.50.99 35.50.99.0 Máshova nem sorolt egyéb jármû gyártásával kapcsolatos 
egyéb szolgáltatás 
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   36 BÚTORGYÁRTÁS; MÁSHOVA NEM 
SOROLT FELDOLGOZÓIPARI TERMÉK 
GYÁRTÁSA 

   36.1 Bútorgyártás 

   36.11 Ülõbútor gyártása 

36.11.2 36.11.20 36.11.20.0 Székek, ülõhelyek kárpitozása 



36.11.9   Ülõbútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 36.11.92 36.11.92.0 Ülõbútor javítása, karbantartása 

 36.11.99 36.11.99.0 Ülõbútor gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   36.12 Irodabútor gyártása 

36.12.9 36.12.90 36.12.90.0 Irodabútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   36.13 Konyhabútor gyártása 

36.13.9 36.13.90 36.13.90.0 Konyhabútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   36.14 Egyéb bútor gyártása 

36.14.2 36.14.20 36.14.20.0 Új bútorok gyártásának befejezõ szolgáltatásai (kivéve: 
ülõbútor) 

36.14.9   Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 36.14.92 36.14.92.0 Egyéb bútorok javítása, karbantartása, restaurálása 

 36.14.99 36.14.99.0 Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   36.15 Ágybetét gyártása 

36.15.9 36.15.90 36.15.90.0 Ágybetét gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   36.2 Ékszergyártás 

   36.21 Pénzérme, érem gyártása 

36.21.9 36.21.90 36.21.90.0 Pénzérme, érem gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   36.22 Ékszergyártás 

36.22.2 36.22.20 36.22.20.0 Drágakövek, ékszerek átalakítása 
36.22.9 36.22.90 36.22.90.0 Ékszergyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   36.3 Hangszergyártás 

   36.30 Hangszergyártás 

36.30.9   Hangszergyártással kapcsolatos szolgáltatás 

 36.30.91 36.30.91.0 Hangszer üzembe helyezése 

 36.30.92 36.30.92.0 Hangszer javítása, karbantartása 

 36.30.99 36.30.99.0 Hangszergyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   36.4 Sportszergyártás 

   36.40 Sportszergyártás 

36.40.9   Sportszergyártással kapcsolatos szolgáltatás 

 36.40.91 36.40.91.0 Sportfelszerelés, -berendezés üzembe helyezése 

 36.40.92 36.40.92.0 Sportfelszerelés, -berendezés javítása, karbantartása 

 36.40.99 36.40.99.0 Sportszergyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   36.5 Játékgyártás 

   36.50 Játékgyártás 



36.50.9   Játékgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

 36.50.91 36.50.91.0 Automata tekepálya, vidámparki játék berendezés, 
vendéglátóhely asztali és egyéb társasjátékainak 
felszerelése, üzembe helyezése 

 36.50.92 36.50.92.0 Automata tekepálya, vidámparki játék berendezés, 
vendéglátóhely asztali és egyéb társas játékainak javítása, 
karbantartása 

 36.50.99 36.50.99.0 Játékgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   36.6 Egyéb feldolgozóipar 

   36.61 Divatékszergyártás 

36.61.9 36.61.90 36.61.90.0 Divatékszergyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   36.62 Seprû- és kefegyártás 

36.62.9 36.62.90 36.62.90.0 Seprû-, kefegyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   36.63 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar 

36.63.9   Máshova nem sorolt, egyéb feldolgozóipari termékek 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 36.63.93 36.63.93.0 Állatkitömés 

 36.63.99 36.63.99.0 Máshova nem sorolt, egyéb feldolgozóipari termékek 
gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   37 NYERSANYAG VISSZANYERÉSE 
HULLADÉKBÓL 

   37.1 Fém visszanyerése hulladékból 

   37.10 Fém visszanyerése hulladékból 

37.10.2 37.10.20 37.10.20.0 Hajóbontás 
37.10.9 37.10.90 37.10.90.0 Fém hulladékból való visszanyerésével kapcsolatos 

szolgáltatás 

   37.2 Nemfém visszanyerése hulladékból 

   37.20 Nemfém visszanyerése hulladékból 

37.20.9 37.20.90 37.20.90.0 Nemfém hulladék visszanyerésével kapcsolatos 
szolgáltatás 

E 

VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GÕZ-, VÍZELLÁTÁS 

   40 VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GÕZ-, 
MELEGVÍZELLÁTÁS 

   40.1 Villamosenergia-termelés, -elosztás 

   40.11 Villamosenergia-termelés 

40.11.9 40.11.90 40.11.90.0 Villamosenergia-termeléssel kapcsolatos szolgáltatás 

   40.12 Villamosenergia-szállítás 

40.12.1 40.12.10 40.12.10.0 Villamosenergia-szállítás 



   4013 Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem 

40.13.1   Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem 

 40.13.11 40.13.11.0 Villamosenergia-elosztás 

 40.13.12 40.13.12.0 Villamosenergia-kereskedelem 

   40.2 Gázgyártás, -elosztás 

   40.21 Gázgyártás 

40.21.9 40.21.90 40.21.90.0 Gázgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   40.22 Gázelosztás, -kereskedelem 

40.22.1   Gázelosztás, -kereskedelem 

 40.22.11 40.22.11.0 Gázelosztás 

 40.22.12  Gázkereskedelem 

  40.22.12.1 Vezetékes gáz kereskedelme 

  40.22.12.2 Nem vezetékes gáz kereskedelme 

   40.3 Gõz-, melegvízellátás 

   40.30 Gõz-, melegvízellátás 

40.30.9 40.30.90 40.30.90.0 Gõz-, melegvíz-ellátási szolgáltatás 

   41 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELOSZTÁS 

   41.0 Víztermelés, -kezelés, -elosztás 

   41.00 Víztermelés, -kezelés, -elosztás 

41.00.2 41.00.20 41.00.20.0 Vízelosztás  

F 

ÉPÍTÕIPAR 

   45 ÉPÍTÕIPAR 

   45.1 Építési terület elõkészítése 

   45.11 Épületbontás, földmunka 

45.11.1   Bontás, építési terület kialakítása 

 45.11.11 45.11.11.0 Bontás 

 45.11.12 45.11.12.0 Építési terület kialakítása, megtisztítása 

45.11.2   Talajkitermelés, talajmozgatás 

 45.11.21 45.11.21.0 Csatornaásás 

 45.11.22 45.11.22.0 Szennyezett talajréteg eltávolítása 

 45.11.23 45.11.23.0 Talaj-rekultiváció építési munkái 



 45.11.24 45.11.24.0 Egyéb talajkitermelés, talajmozgatás 

45.11.3 45.11.30 45.11.30.0 Bányászati terület elõkészítése 

   45.12 Talajmintavétel, próbafúrás 

45.12.1 45.12.10 45.12.10.0 Talajmintavétel, próbafúrás 

   45.2 Szerkezetkész épület(rész), egyéb építmény 
építése 

   45.21 Épület, híd, alagút, közmû, vezeték építése 

45.21.1   Épület építési munkái 

 45.21.11 45.21.11.0 Egy, -kétlakásos épület építése 

 45.21.12 45.21.12.0 Többlakásos épület építése 

 45.21.13 45.21.13.0 Ipari épület, raktár építése 

 45.21.14 45.21.14.0 Kereskedelmi épület építése 

 45.21.15 45.21.15.0 Egyéb épület építése 

45.21.2   Híd, magasvezetésû autópálya, alagút, aluljáró építése 

 45.21.21 45.21.21.0 Híd, magasvezetésû autópálya építése 

 45.21.22 45.21.22.0 Alagút, aluljáró építése 

45.21.3   Távolsági csõvezeték, távközlési elektromos távvezeték 
(kábel) építése 

 45.21.31 45.21.31.0 Távolsági kõolaj-, földgázszállító csõvezeték építése 

 45.21.32 45.21.32.0 Vízszállító és egyéb távolsági csõvezeték építése 

 45.21.33 45.21.33.0 Vasúti elektromos távvezeték építése 

 45.21.34 45.21.34.0 Egyéb elektromos távvezeték építése, föld felett 

 45.21.35 45.21.35.0 Egyéb elektromos távvezeték építése, föld alatt 

 45.21.36 45.21.36.0 Távközlési távvezeték építése, föld felett 

 45.21.37 45.21.37.0 Távközlési távvezeték építése, föld alatt 

45.21.4   Helyi csõvezeték, kábel építése 

 45.21.41 45.21.41.0 Helyi víz-, szennyvízszállító csõvezeték építése 

 45.21.42 45.21.42.0 Helyi energiaszállító csõvezeték építése 

 45.21.43 45.21.43.0 Helyi elektromos vezeték építése, föld felett 

 45.21.44 45.21.44.0 Helyi elektromos vezeték építése, föld alatt 

 45.21.45 45.21.45.0 Helyi telefon, egyéb távközlési vezeték építése, föld felett 

 45.21.46 45.21.46.0 Helyi telefon, egyéb távközlési vezeték építése, föld alatt 

45.21.5   Villamos erõmûvi, bányászati, feldolgozóipari létesítmény 
építése 

 45.21.51 45.21.51.0 Villamos erõmû építése 



 45.21.52 45.21.52.0 Bányászati, feldolgozóipari létesítmény építése 

45.21.6   Máshova nem sorolt egyéb általános építés 

 45.21.61 45.21.61.0 Stadion, sportpálya építményeinek építése 

 45.21.62 45.21.62.0 Uszodák építményeinek építése 

 45.21.63 45.21.63.0 Egyéb sport-, szabadidõs célú építmény építése 

 45.21.64 45.21.64.0 Máshova nem sorolt építmény építése 

45.21.7   Elõre gyártott szerkezet helyszíni összeszerelése, 
felállítása 

 45.21.71 45.21.71.0 Elõre gyártott lakóépület helyszíni összeszerelése, 
felállítása 

 45.21.72 45.21.72.0 Elõre gyártott nem lakóépület helyszíni összeszerelése 

 45.21.73 45.21.73.0 Egyéb elõre gyártott szerkezet helyszíni összeszerelése 

   45.22 Tetõszerkezet-építés, tetõfedés, vízszigetelés 

45.22.1   Tetõszerkezet-építés, tetõfedés 

 45.22.11 45.22.11.0 Tetõszerkezet-építés 

 45.22.12 45.22.12.0 Tetõfedés 

 45.22.13 45.22.13.0 Esõ-, ereszcsatornázás 

45.22.2 45.22.20 45.22.20.0 Vízszigetelés 

   45.23 Autópálya, út, repülõtér, sport, játéktér építése 

45.23.1   Autópálya, út, vasút, repülõtéri futópálya építése 

 45.23.11 45.23.11.0 Autópálya, út általános alapozása 

 45.23.12 45.23.12.0 Autópálya, út általános felszíni munkái 

 45.23.13 45.23.13.0 Vasútépítés 

 45.23.14 45.23.14.0 Repülõtéri futópálya-építés 

 45.23.15 45.23.15.0 Jelzések festése 

45.23.2   Játéktérépítés sport-, szabadidõs célú létesítménynél 

 45.23.21 45.23.21.0 Játéktérépítés stadionnál, sportpályánál 

 45.23.22 45.23.22.0 Játéktérépítés egyéb sport-, szabadidõs célú 
létesítménynél 

   45.24 Vízi létesítmény építése 

45.24.1   Vízi út, kikötõ, gát, egyéb vízi létesítmény építése 

 45.24.11 45.24.11.0 Parti, kikötõi létesítmény építése 

 45.24.12 45.24.12.0 Gát, csatorna, öntözõcsatorna, vízelvezetõ építése 

 45.24.13 45.24.13.0 Zsilip, töltés, egyéb hidromechanikai létesítmény építése 

 45.24.14 45.24.14.0 Iszapkotrás, egyéb vízügyi munka 



   45.25 Egyéb speciális szaképítés 

45.25.1 45.25.10 45.25.10.0 Állványozás 
45.25.2   Alapozás, víztermelõ kút fúrása 

 45.25.21 45.25.21.0 Alapozás, cölöpverés 

 45.25.22 45.25.22.0 Víztermelõ kút fúrása 

45.25.3   Betonozás 

 45.25.31 45.25.31.0 Vasbetonozás 

 45.25.32 45.25.32.0 Egyéb betonozás 

45.25.4   Acélszerkezet építése 

 45.25.41 45.25.41.0 Épület acélszerkezetének építése 

 45.25.42 45.25.42.0 Egyéb építmény acélszerkezetének építése 

45.25.5 45.25.50 45.25.50.0 Kõmûves-, falazómunka 
45.25.6   Egyéb építési tevékenység 

 45.25.61 45.25.61.0 Ipari kémény építése 

 45.25.62 45.25.62.0 Máshova nem sorolt egyéb építési tevékenység 

   45.3 Épületgépészeti szerelés 

   45.31 Villanyszerelés 

45.31.1   Elektromos vezeték szerelése 

 45.31.11 45.31.11.0 Elektromos vezeték szerelése lakóépületben 

 45.31.12 45.31.12.0 Elektromos vezeték szerelése nem lakóépületben 

 45.31.13 45.31.13.0 Elektromos vezeték szerelése egyéb építményen 

45.31.2   Tûzjelzõ, betörés elleni rendszer, házi antenna felszerelése 

 45.31.21 45.31.21.0 Tûzjelzõ rendszer felszerelése 

 45.31.22 45.31.22.0 Betörés elleni riasztórendszer felszerelése 

 45.31.23 45.31.23.0 Házi antenna felszerelése 

45.31.3 45.31.30 45.31.30.0 Felvonó, mozgólépcsõ szerelése 
45.31.4   Egyéb elektromos épületgépészeti szerelés 

 45.31.41 45.31.41.0 Távközlési, elektromos kábel szerelése 

 45.31.42 45.31.42.0 Elektromos fûtõkészülék, egyéb elektromos berendezés 
szerelése 

   45.32 Szigetelés 

45.32.1   Szigetelés 

 45.32.11 45.32.11.0 Hõszigetelés 

 45.32.12 45.32.12.0 Egyéb szigetelés 



   45.33 Víz-, gáz-, fûtésszerelés 

45.33.1   Légállapot-szabályozó berendezés szerelése 

 45.33.11 45.33.11.0 Fûtésszerelés 

 45.33.12 45.33.12.0 Szellõzõ-, légkondicionáló berendezés szerelése 

45.33.2 45.33.20 45.33.20.0 Szennyvízcsatorna-, vízvezeték-szerelés 
45.33.3 45.33.30 45.33.30.0 Gázszerelés 

   45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés 

45.34.1 45.34.10 45.34.10.0 Kerítés, rács felszerelése 
45.34.2   Egyéb elektromos épületgépészeti szerelés 

 45.34.21 45.34.21.0 Út, repülõtér, kikötõ világítási, jelzõrendszereinek 
szerelése 

 45.34.22 45.34.22.0 Máshová nem sorolt egyéb elektromos épületgépészeti 
szerelés 

45.34.3   Máshová nem sorolt épületgépészeti szerelés 

 45.34.31 45.34.31.0 Árnyékoló, roló, napellenzõ felszerelése 

 45.34.32 45.34.32.0 Máshová nem sorolt egyéb épületgépészeti szerelés 

   45.4 Befejezõ építés 

   45.41 Vakolás 

45.41.1 45.41.10 45.41.10.0 Vakolás 

   45.42 Épületasztalos-szerkezet szerelése 

45.42.1   Épületasztalos-szerkezet szerelése 

 45.42.11 45.42.11.0 Ajtó, ablak beszerelése 

 45.42.12 45.42.12.0 Egyéb fémszerelvénnyel végzett épületasztalos 
szolgáltatás 

 45.42.13 45.42.13.0 Egyéb nem fémszerelvénnyel végzett épületasztalos 
szolgáltatás 

   45.43 Padló-, falburkolás 

45.43.1   Padló-, falburkolás csempével 

 45.43.11 45.43.11.0 Külsõ padló-, falburkolás csempével 

 45.43.12 45.43.12.0 Belsõ padló-, falburkolás csempével 

45.43.2   Egyéb burkolás, tapétázás 

 45.43.21 45.43.21.0 Padlóburkolás rugalmas burkolattal 

 45.43.22 45.43.22.0 Egyéb aljzatfedés, -burkolás 

 45.43.23 45.43.23.0 Falburkolás, -tapétázás 

45.43.3 45.43.30 45.43.30.0 Belsõ díszítõ elemek felszerelése 

   45.44 Festés, üvegezés 

45.44.1 45.44.10 45.44.10.0 Üvegezés 



45.44.2   Festés 

 45.44.21 45.44.21.0 Épület belsõ festése 

 45.44.22 45.44.22.0 Épület külsõ festése 

 45.44.23 45.44.23.0 Egyéb építmény festése 

   45.5 Egyéb befejezõ építés 

45.45.1   Egyéb befejezõ építés 

 45.45.11 45.45.11.0 Épület külsõ díszítése 

 45.45.12 45.45.12.0 Épület külsõ tisztítása 

 45.45.13 45.45.13.0 Máshova nem sorolt egyéb befejezõ építés 

   45.5 Építési, bontási eszköz kölcsönzése 
személyzettel 

   45.50 Építési, bontási eszköz kölcsönzése 
személyzettel 

45.50.1 45.50.10 45.50.10.0 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel 

G 

KERESKEDELEM, JAVÍTÁS 

   50 Jármû-kereskedelem, javítás, üzemanyag-
kiskereskedelem 

   50.1 Gépjármû-kereskedelem 

   50.10 Gépjármû-kereskedelem 

50.10.1   Gépjármû-nagykereskedelem 

 50.10.11 50.10.11.0 Tehergépjármû, autóbusz- nagykereskedelem 

 50.10.12 50.10.12.0 Személygépjármû-nagykereskedelem 

 50.10.13 50.10.13.0 Lakó, kemping jármû nagykereskedelem 

 50.10.14 50.10.14.0 Különleges gépjármû nagykereskedelem 

50.10.2   Gépjármû-kiskereskedelem 

 50.10.21 50.10.21.0 Új személyszállító gépjármû-kiskereskedelem 

 50.10.22 50.10.22.0 Használt személyszállító gépjármû-kiskereskedelem 

 50.10.23 50.10.23.0 Lakó, kemping jármû kiskereskedelem 

50.10.3 50.10.30 50.10.30.0 Gépjármû ügynöki kereskedelem 

   50.2 Gépjármûjavítás 

   50.20 Gépjármûjavítás 

50.20.1   Személygépkocsi-javítás 

 50.20.11 50.20.11.0 Személygépkocsi-javítás 



 50.20.12 50.20.12.0 Személygépkocsi elektromos rendszerének javítása 

 50.20.13 50.20.13.0 Személygépkocsi-gumiabroncs javítása 

 50.20.14 50.20.14.0 Személygépkocsi-karosszéria javítása 

50.20.2   Egyéb gépjármû javítása 

 50.20.21 50.20.21.0 Egyéb gépjármû javítása 

 50.20.22 50.20.22.0 Egyéb gépjármû elektromos rendszerének javítása 

 50.20.23 50.20.23.0 Egyéb gépjármû karosszéria javítása 

50.20.3   Gépjármûvel kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

 50.20.31 50.20.31.0 Gépjármûmosás 

 50.20.32 50.20.32.0 Út menti gyorssegély 

   50.3 Gépjármûalkatrész-kereskedelem-  
   50.30 Gépjármûalkatrész-kereskedelem 

50.30.1   Gépjármûalkatrész-nagykereskedelem 

 50.30.11 50.30.11.0 Gumiabroncs-nagykereskedelem 

 50.30.12 50.30.12.0 Gépjármû egyéb alkatrészének nagykereskedelme 

50.30.2   Gépjármûalkatrész-kiskereskedelem 

 50.30.21 50.30.21.0 Gumiabroncs-kiskereskedelem 

 50.30.22 50.30.22.0 Gépjármû egyéb alkatrész kiskereskedelem 

50.30.3 50.30.30 50.30.30.0 Gépjármûalkatrész ügynöki kereskedelem 

   50.4 Motorkerékpár-kereskedelem, javítás 

   50.40 Motorkerékpár-kereskedelem, javítás 

50.40.1 50.40.10 50.40.10.0 Motorkerékpár-nagykereskedelem 
50.40.2 50.40.20 50.40.20.0 Motorkerékpár-kiskereskedelem 
50.40.3 50.40.30 50.40.30.0 Motorkerékpár ügynöki kereskedelme 
50.40.4 50.40.40 50.40.40.0 Motorkerékpár-javítás 

   50.5 Üzemanyag-kiskereskedelem 

   50.50 Üzemanyag-kiskereskedelem 

50.50. 50.50.10 50.50.10.0 Üzemanyag-kiskereskedelem 

   51 NAGYKERESKEDELEM 

   51.1 Ügynöki nagykereskedelem 

   51.11 Mezõgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 

51.11.1   Mezõgazdasági termék ügynöki nagykereskedelem 

 51.11.11 51.11.11.0 Élõ állat ügynöki nagykereskedelem 

 51.11.12 51.11.12.0 Mezõgazdasági nyers termék, textilnyersanyag, -
félkésztermék ügynöki nagykereskedelem 



   51.12 Alapanyag, üzemanyag ügynöki 
nagykereskedelem 

51.12.1   Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelem 

 51.12.11 51.12.11.0 Üzemanyag ügynöki nagykereskedelem 

 51.12.12 51.12.12.0 Érc, fém ügynöki nagykereskedelem 

 51.12.13 51.12.13.0 Vegyi áru ügynöki nagykereskedelem 

   51.13 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelem 

51.13.1   Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelem 

 51.13.11 51.13.11.0 Fa termék ügynöki nagykereskedelem 

 51.13.12 51.13.12.0 Egyéb építõanyag ügynöki nagykereskedelem 

   51.14 Gép, hajó, repülõgép ügynöki nagykereskedelem 

51.14.1   Gép, hajó, repülõgép ügynöki nagykereskedelem 

 51.14.11. 51.14.11.0 Irodagép, számítástechnikai berendezés ügynöki 
nagykereskedelem 

 51.14.12 51.14.12.0 Egyéb gép, ipari berendezés ügynöki nagykereskedelem 

 51.14.13 51.14.13.0 Hajó, repülõgép ügynöki nagykereskedelem 

   51.15 Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki 
nagykereskedelem 

5.1.15.1 51.15.10 51.15.10.0 Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelem 

   51.16 Ruházat, lábbeli, bõráru ügynöki 
nagykereskedelme 

51.16.1   Ruházat, lábbeli, bõráru ügynöki nagykereskedelem 

 51.16.11 51.16.11.0 Textil ügynöki nagykereskedelem 

 51.16.12 51.16.12.0 Ruházat, lábbeli ügynöki nagykereskedelem 

 51.16.13 51.16.13.0 Bõráru ügynöki nagykereskedelem 

   51.17 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki 
nagykereskedelem 

51.17.1   Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelem 

 51.17.11 51.17.11.0 Élelmiszer, ital ügynöki nagykereskedelem 

 51.17.12 51.17.12.0 Dohányáru ügynöki nagykereskedelem 

   51.18 Máshova nem sorolt termék ügynöki 
nagykereskedelem 

51.18.1   Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelem 

 51.18.11 51.18.11.0 Gyógyszer, gyógyászati eszköz, kozmetikum ügynöki 
nagykereskedelem 

 51.18.12 51.18.12.0 Egyéb máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelem 

   51.19 Vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelem 

51.19.1 51.19.10 51.19.10.0 Vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelem 



   51.2 Mezõgazdasági termék nagykereskedelem 

   51.21 Gabona-, vetõmag-, takarmány-nagykereskedelem 

51.21.1   Gabona-, vetõmag-, takarmány-nagykereskedelem 

 51.21.11 51.21.11.0 Gabona-nagykereskedelem 

 51.21.12 51.21.12.0 Vetõmag-nagykereskedelem 

 51.21.13 51.21.13.0 Olajos termény nagykereskedelem 

 51.21.14 51.21.14.0 Takarmány-nagykereskedelem 

 51.21.15 51.21.15.0 Máshova nem sorolt, egyéb mezõgazdasági nyersanyag 
nagykereskedelem 

   51.22 Dísznövény-nagykereskedelem 

51.22.1 51.22.10 51.22.10.0 Dísznövény-nagykereskedelem 

   51.23 Élõállat-nagykereskedelem 

51.23.1 51.23.10 51.23.10.0 Élõállat-nagykereskedelem 

   51.24 Bõr-nagykereskedelem 

51.24.1 51.24.10 51.24.10.0 Bõr-nagykereskedelem 

   51.25 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelem 

51.25.1 51.25.10 51.25.10.0 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelem 

   51.3 Élelmiszer-, ital-, dohányáru-nagykereskedelem 

   51.31 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 

51.31.1   Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 

 51.31.11 51.31.11.0 Burgonya-nagykereskedelem 

 51.31.12 51.31.12.0 Egyéb zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 

   51.32 Húsáru-nagykereskedelem 

51.32.1   Húsáru-nagykereskedelem 

 51.32.11 51.32.11.0 Hús-nagykereskedelem 

 51.32.12 51.32.12.0 Húskészítmény-nagykereskedelem 

   51.33 Tejtermék-, tojás-, zsiradék-nagykereskedelem 

51.33.1   Tejtermék-, tojás-, zsiradék-nagykereskedelem 

 51.33.11 51.33.11.0 Tej-, tejtermék-nagykereskedelem 

 51.33.12 51.33.12.0 Tojás-, -készítmény-nagykereskedelem 

 51.33.13 51.33.13.0 Étolaj-, zsiradék-nagykereskedelem 

   51.34 Ital nagykereskedelme 

51.34.1   Ital nagykereskedelme 

 51.34.11 51.34.11.0 Alkoholmentesital-nagykereskedelem 

 51.34.12 51.34.12.0 Alkoholtartalmúital-nagykereskedelem 



   51.35 Dohányáru-nagykereskedelem 

51.35.1 51.35.10 51.35.10.0 Dohányáru-nagykereskedelem 

   51.36 Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem 

51.36.1   Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem 

 51.36.11 51.36.11.0 Cukor-nagykereskedelem 

 51.36.12 51.36.12.0 Édesség-, pékáru-nagykereskedelem 

   51.37 Kávé-, fûszer-nagykereskedelem 

51.37.1 51.37.10 51.37.10.0 Kávé-, fûszer-nagykereskedelem 

   51.38 Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem 

51.38.1 51.38.10 51.38.10.0 Hal-, rák-nagykereskedelem 
51.38.2   Máshova nem sorolt élelmiszer-nagykereskedelem 

 51.38.21 51.38.21.0 Feldolgozott zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 

 51.38.22 51.38.22.0 Diétás-, bébiétel-nagykereskedelem 

 51.38.23 51.38.23.0 Hobbiállateledel-nagykereskedelem 

 51.38.24 51.38.24.0 Máshova nem sorolt, egyéb élelmiszer-nagykereskedelem 

   51.39 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes 
nagykereskedelme 

51.39.1   Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme 

 51.39.11 51.39.11.0 Mélyhûtött élelmiszer vegyes nagykereskedelem 

 51.39.12 51.39.12.0 Nem mélyhûtött élelmiszer vegyes nagykereskedelem 

   51.4 Fogyasztási cikk-nagykereskedelem 

   51.41 Textil-nagykereskedelem 

51.41.1   Textil-nagykereskedelem 

 51.41.11 51.41.11.0 Ruházati méteráru-nagykereskedelem 

 51.41.12 51.41.12.0 Egyéb textília-nagykereskedelem 

 51.41.13 51.41.13.0 Rövidáru-nagykereskedelem 

 51.41.14 51.41.14.0 Lakástextil-nagykereskedelem 

   51.42 Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem 

51.42.1   Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem 

 51.42.11 51.42.11.0 Felsõruházat-nagykereskedelem 

 51.42.12 51.42.12.0 Alsóruházat-nagykereskedelem 

 51.42.13 51.42.13.0 Szõrmeáru-nagykereskedelem 

 51.42.14 51.42.14.0 Lábbeli-nagykereskedelem 

 51.42.15 51.42.15.0 Ruházati kiegészítõ nagykereskedelem 



   51.43 Elektromos háztartási cikk nagykereskedelem 

51.43.1   Elektromos háztartási cikk nagykereskedelem 

 51.43.11 51.43.11.0 Elektromos háztartási gép nagykereskedelem 

 51.43.12 51.43.12.0 Világítástechnikai termék-nagykereskedelem 

 51.43.13 51.43.13.0 Háztartási villanyvezeték, -szerelvényáru nagykereskedelem 

51.43.2   Híradás-technikai termék nagykereskedelem 

 51.43.21 51.43.21.0 Híradás-technikai készülék nagykereskedelem 

 51.43.22 51.43.22.0 Hang- és képfelvételek nagykereskedelme 

   51.44 Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-
nagykereskedelem 

51.44.1   Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem 

 51.44.11 51.44.11.0 Evõeszköz, késáru cikk-nagykereskedelem 

 51.44.12 51.44.12.0 Üveg-, porcelán nagykereskedelem 

 51.44.13 51.44.13.0 Tapéta-nagykereskedelem 

 51.44.14 51.44.14.0 Tisztítószer-nagykereskedelem 

   51.45 Illatszer-nagykereskedelem 

51.45.1 51.45.10 51.45.10.0 Illatszer-nagykereskedelem 

   51.46 Gyógyszer-, gyógyászati termék 
nagykereskedelme 

51.46.1   Gyógyszer-, gyógyászati termék nagykereskedelme 

 51.46.11 51.46.11.0 Gyógyszer-nagykereskedelem 

 51.46.12 51.46.12.0 Orvosi mûszer nagykereskedelem 

    51.47 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme 

51.47.1   Bútor, padlóburkoló, egyéb nem elektromos háztartási 
készülék nagykereskedelem 

 51.47.11 51.47.11.0 Bútor-nagykereskedelem 

 51.47.12 51.47.12.0 Nem elektromos háztartási készülék nagykereskedelem 

 51.47.13 51.47.13.0 Háztartási faáru-nagykereskedelem 

 51.47.14 51.47.14.0 Szõnyeg-, padlóburkoló-nagykereskedelem 

 51.47.15 51.47.15.0 Máshova nem sorolt, egyéb háztartási cikk nagykereskedelem 

51.47.2   Könyv-, újság-, írószer-, papíráru-nagykereskedelem 

 51.47.21 51.47.21.0 Könyv-, újság-nagykereskedelem 

 51.47.22 51.47.22.0 Írószer-, papíráru-nagykereskedelem 

51.47.3   Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelem 

 51.47.31 51.47.31.0 Hangszer-, kotta-nagykereskedelem 



 51.47.32 51.47.32.0 Fotó-, optikai cikk-nagykereskedelem 

 51.47.33 51.47.33.0 Játék-nagykereskedelem 

 51.47.34 51.47.34.0 Óra-, ékszer-nagykereskedelem 

 51.47.35 51.47.35.0 Sportszer-nagykereskedelem 

 51.47.36 51.47.36.0 Bõráru-nagykereskedelem 

 51.47.37 51.47.37.0 Máshova nem sorolt, egyéb fogyasztási cikk 
nagykereskedelem 

   51.5 Nem mezõgazdasági anyag, hulladék-
nagykereskedelem 

   51.51 Energiahordozó-nagykereskedelem 

51.51.1   Energiahordozó-nagykereskedelem 

 51.51.11 51.51.11.0 Tüzelõanyag-nagykereskedelem 

 51.51.12 51.51.12.0 Gépjármû üzemanyag-nagykereskedelem 

 51.51.13 51.51.13.0 Egyéb energiahordozó-nagykereskedelem 

   51.52 Érc-, fém-nagykereskedelem 

51.52.1   Érc-nagykereskedelem 

 51.52.11 51.52.11.0 Vastartalmú érc-nagykereskedelem 

 51.52.12 51.52.12.0 Nem vastartalmú érc-nagykereskedelem 

51.52.2   Nyersfém-nagykereskedelem 

 51.52.21 51.52.21.0 Nyersvas-; nyersacél-nagykereskedelem 

 51.52.22 51.52.22.0 Nem vas nyersfém-nagykereskedelem 

   51.53 Fa-, építõanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 

51.53.1   Faanyag-nagykereskedelem 

 51.53.11 51.53.11.0 Nyersfa-nagykereskedelem 

 51.53.12 51.53.12.0 Fa félkész termék nagykereskedelem 

51.53.2   Építõanyag-, szaniteráru-, festék-nagykereskedelem 

 51.53.21 51.53.21.0 Szaniteráru-nagykereskedelem 

 51.53.22 51.53.22.0 Festék-nagykereskedelem 

 51.53.23 51.53.23.0 Síküveg-nagykereskedelem 

 51.53.24 51.53.24.0 Máshova nem sorolt, egyéb építõanyag-nagykereskedelem 

   51.54 Vasáru-nagykereskedelem 

51.54.1   Vasáru-nagykereskedelem 

 51.54.11 51.54.11.0 Vasáru-nagykereskedelem 

 51.54.12 51.54.12.0 Vízvezeték-, fûtésirendszer-nagykereskedelem 



 51.54.13 51.54.13.0 Kéziszerszám-nagykereskedelem 

   51.55 Vegyi áru nagykereskedelme 

51.55.1   Vegyiáru-nagykereskedelem 

 51.55.11 51.55.11.0 Mezõgazdasági vegyi termék nagykereskedelem 

 51.55.12 51.55.12.0 Mûanyagalapanyag-nagykereskedelem 

 51.55.13 51.55.13.0 Egyéb ipari vegyi anyag nagykereskedelem 

   51.56 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme 

51.56.1   Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme 

 51.56.11 51.56.11.0 Papír-nagykereskedelem 

 51.56.12 51.56.12.0 Ipari felhasználású textilszál-nagykereskedelem 

 51.56.13 51.56.13.0 Egyéb fel nem sorolt, nem mezõgazdasági eredetû termék-
nagykereskedelem 

   51.57 Hulladék-nagykereskedelem 

51.57.1 51.57.10 51.57.10.0 Hulladék-nagykereskedelem 

   51.8 Gép-nagykereskedelem 

   51.81 Szerszámgép-nagykereskedelem 

51.81.1   Szerszámgép-nagykereskedelem 

 51.81.11 51.81.11.0 Famegmunkáló szerszámgép-nagykereskedelem 

 51.81.12 51.81.12.0 Fémmegmunkáló szerszámgép-nagykereskedelem 

 51.81.13 51.81.13.0 Egyéb anyagot megmunkáló szerszámgép-nagykereskedelem 

   51.82 Építõipari, bányászati gép nagykereskedelme 

51.82.1 51.82.10 51.82.10.0 Építõiparigép-nagykereskedelem 

   51.83 Textilipari gép nagykereskedelme 

51.83.1 51.83.10 51.83.10.0 Textilipari gép nagykereskedelme 

   51.84 Számítógép, szoftver nagykereskedelme 

51.84.1   Számítógép, szoftver nagykereskedelme 

 51.84.10 51.84.10.0 Számítógép, szoftver nagykereskedelme 

   51.85 Egyéb irodagép-, bútor nagykereskedelme 

51.85.1   Egyéb irodagép, -bútor nagykereskedelme 

 51.85.11 51.85.11.0 Egyéb irodagép nagykereskedelem 

 51.85.12 51.85.12.0 Irodabútor-nagykereskedelem 

   51.86 Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelem 

51.86.1 51.86.10 51.86.10.0 Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelem 

   51.87 Egyéb ipari-, kereskedelmi-, navigációs gép 
nagykereskedelme 



51.87.1   Egyéb ipari-, kereskedelmi-, navigációs gép 
nagykereskedelme 

 51.87.11 51.87.11.0 Szállítóeszköz, közlekedési eszköz nagykereskedelem 

 51.87.12 51.87.12.0 Gép, berendezés alkatrészeinek nagykereskedelme 

 51.87.13 51.87.13.0 Emelõ-, rakodógép-nagykereskedelem 

 51.87.14 51.87.14.0 Élelmiszer-, dohányiparigép-nagykereskedelem 

 51.87.15 51.87.15.0 Professzionális villamosipari gép, berendezés, anyag 
nagykereskedeme 

 51.87.16 51.87.16.0 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme 

   51.88 Mezõgazdasági gép nagykereskedelme 

51.88.1   Mezõgazdasági gép nagykereskedelme 

 51.88.11 51.88.11.0 Mezõgazdasági traktor-nagykereskedelem 

 51.88.12 51.88.12.0 Egyéb mezõgazdasági, erdészeti gép nagykereskedelem 

   51.9 Egyéb nagykereskedelem 

   51.90 Egyéb nagykereskedelem 

51.90.1 51.90.10 51.90.10.0 Egyéb nagykereskedelem 

   52 KISKERESKEDELEM 

   52.1 Vegyes kiskereskedelem 

   52.11 Élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelem 

52.11.1   Élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelem 

 52.11.11 52.11.11.0 Fagyasztott élelmiszer vegyes kiskereskedelem 

 52.11.12 52.11.12.0 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes kiskereskedelem 

   52.12 Iparcikk jellegû vegyes kiskereskedelem 

52.12.1 52.12.10 52.12.10.0 Iparcikk jellegû vegyes kiskereskedelem 

   52.2 Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelem 

   52.21 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem 

52.21.1 52.21.10 52.21.10.0 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem 

   52.22 Húsáru-kiskereskedelem 

52.22.1 52.22.10 52.22.10.01 Húsáru-kiskereskedelem 

   52.23 Hal-kiskereskedelem 

52.23.1 52.23.10 52.23.10.0 Hal-kiskereskedelem 

   52.24 Pékáru-, édesség-kiskereskedelem 

52.24.1   Pékáru-, édesség-kiskereskedelem 

 52.24.11 52.24.11.0 Pékáru-kiskereskedelem 

 5.24.12 52.24.12.0 Édesség-kiskereskedelem 

   52.25 Ital-kiskereskedelem 



52.25.1 52.25.10  Ital-kiskereskedelem 

  52.25.10.1 Alkoholtartalmú ital-kiskereskedelem 

  52.25.10.2 Alkoholmentes ital-kiskereskedelem 

   52.26 Dohányáru-kiskereskedelem 

52.26.1 52.26.10 52.26.10.0 Dohányáru-kiskereskedelem 

   52.27 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

52.27.1   Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

 52.27.11 52.27.11.0 Tejtermék-, tojás-kiskereskedelem 

 52.27.12  Kávé-, fûszer, egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

  52.27.12.1 Kávé-, fûszer-kiskereskedelem 

  52.27.12.9 Egyéb fel nem sorolt élelmiszer-kiskereskedelem 

   52.3 Gyógyszer-, gyógyászati termék-, illatszer-
kiskereskedelem 

   52.31 Gyógyszer-kiskereskedelem 

52.31.1 52.31.10 52.31.10.0. Gyógyszer-kiskereskedelem 

   52.32 Gyógyászati termék kiskereskedelme 

52.32.1 52.32.10 52.32.10.0 Gyógyászati termék kiskereskedelme 

   52.33 Illatszer-kiskereskedelem 

52.33.1 52.33.10 52.33.10.0 Illatszer-kiskereskedelem 

   52.4 Egyéb fogyasztási cikk kiskereskedelem 

   52.41 Textil-kiskereskedelem 

52.41.1   Textil-kiskereskedelem 

 52.41.11 52.41.11.0 Ruházati méteráru kiskereskedelem 

 52.41.12 52.41.12.0 Rövidáru-kiskereskedelem 

   52.42 Ruházati kiskereskedelem 

52.42.1 52.42.10 52.42.10.0 Ruházati kiskereskedelem 

   52.43 Lábbeli-, bõráru-kiskereskedelem 

52.43.1   Lábbeli-, bõráru-kiskereskedelem 

 52.43.11 52.43.11.0 Lábbeli-kiskereskedelem 

 52.43.12 52.43.12.0 Bõráru-kiskereskedelem 

   52.44 Bútor-, háztartási cikk kiskereskedelem 

52.44.1   Bútor-, háztartási cikk kiskereskedelem 

 52.44.11 52.44.11.0 Bútor-kiskereskedelem 

 52.44.12 52.44.12.0 Háztartási felszerelés kiskereskedelem 

 52.44.13 52.44.13.0 Világítástechnikai termék-kiskereskedelem 



 52.44.14 52.44.14.0 Lakástextil-kiskereskedelem 

 52.44.15 52.44.15.0 Háztartási faáru kiskereskedelem 

 52.44.16 52.44.16.0 Máshová nem sorolt nem elektromos háztartási cikk 
kiskereskedelme 

   52.45 Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme 

52.45.1 52.45.10 52.45.10.0 Elektromos háztartási gép kiskereskedelme 
52.45.2   Szórakoztatóelektronikai termék, hangszer, hang-, képfelvétel- 

és -hordozó eszköz kiskereskedelme 

 52.45.21 52.45.21.0 Szórakoztató elektronikai termék kiskereskedelme 

 52.45.22 52.45.22.0 Hang-, képfelvétel- és -hordozó eszköz kiskereskedelme 

 52.45.23 52.45.23.0 Hangszer-, kotta-kiskereskedelem 

   52.46 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 

52.46.1   Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 

 52.46.11 52.46.11.0 Vasáru-kiskereskedelem 

 52.46.12 52.46.12.0 Festék-kiskereskedelem 

 52.46.13 52.46.13.0 Építési üveg-kiskereskedelem 

 52.46.14 52.46.14.0 Barkács anyag-, felszerelés-kiskereskedelem 

 52.46.15 52.46.15.0 Szaniteráru-kiskereskedelem 

 52.46.16 52.46.16.0 Egyéb építõanyag-kiskereskedelem 

   52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem 

52.47.1   Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem 

 52.47.11 52.47.11.0 Könyv-kiskereskedelem 

 52.47.12 52.47.12.0 Újság-kiskereskedelem 

 52.47.13 52.47.13.0 Írószer-, papíráru-kiskereskedelem 

   52.48 Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-
kiskereskedelem 

52.48.1   Irodai berendezés-, számítógép-, foto-, optikaicikk-
kiskereskedelem 

 52.48.11 52.48.11.0 Irodabútor-kiskereskedelem 

 52.48.12 52.48.12.0 Irodagép-, felszerelés-kiskereskedelem 

 52.48.13 52.48.13.0 Számítógép-, szoftver-kiskereskedelem 

 52.48.14 52.48.14.0 Foto-, optikaicikk-kiskereskedelem 

 52.48.15 52.48.15.0 Telekommunikációs cikk-kiskereskedelem 

52.48.2   Óra-, ékszer-, sportáru-, játék-kiskereskedelem 

 52.48.21 52.48.21.0 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 

 52.48.22 52.48.22.0 Sportáru-, kerékpár-kiskereskedelem 



 52.48.23 52.48.23.0 Játék-kiskereskedelem 

52.48.3   Máshova nem sorolt nem élelmiszeripari termék 
kiskereskedelem 

 52.48.31 52.48.31.0 Tisztítószer-, burkolóanyag-kiskereskedelem 

 52.48.32 52.48.32.0 Dísznövény-kiskereskedelem 

 52.48.33 52.48.33.0 Hobbiállat-, takarmány-kiskereskedelem 

 52.48.34 52.48.34.0 Ajándéktárgy-kiskereskedelem 

 52.48.35 52.48.35.0 Háztartási tüzelõanyag-, palackos gáz-kiskereskedelem 

 52.48.36 52.48.36.0 Bélyeg-, érme-kiskereskedelem 

 52.48.37 52.48.37.0 Mûalkotás-kiskereskedelem 

 52.48.38 52.48.38.0 Egyéb, máshova nem sorolt nem élelmiszer-ipari termék 
kiskereskedelem 

   52.5 Használtcikk-kiskereskedelem 

   52.50 Használtcikk-kiskereskedelem 

52.50.1   Használtcikk-kiskereskedelem 

 52.50.11 52.50.11.0 Régiség-kiskereskedelem 

 52.50.12 52.50.12.0 Használtkönyv-kiskereskedelem 

 52.50.13  Egyéb használtcikk-kiskereskedelem 

  52.50.13.1 Használtruha-kiskereskedelem 

  52.50.13.9 Máshova nem sorolt, egyéb használtcikk-kiskereskedelem 

   52.6 Nem bolti kiskereskedelem 

   52.61 Csomagküldõ kiskereskedelem 

52.61.1   Csomagküldõ kiskereskedelem 

 52.61.11 52.61.11.0 Textil, ruházat csomagküldõ kiskereskedelem 

 52.61.12 52.61.12.0 Egyéb, szakosodott csomagküldõ kiskereskedelem 

 52.61.13 52.61.13.0 Nem szakosodott csomagküldõ kiskereskedelem 

52.61.2 52.61.20 52.61.20.0 Internetes kiskereskedelem 

   52.62 Piaci kiskereskedelem 

52.62.1   Piaci kiskereskedelem 

 52.62.11 52.62.11.0 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 

 52.62.12 52.62.12.0 Egyéb termék piaci kiskereskedelem 

   52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 

52.63.1 52.63.10  Egyéb nem bolti kiskereskedelem 

  52.63.10.1 Házaló ügynöki kiskereskedelem 



  52.63.10.2 Árusító automatából történõ értékesítés 

  52.63.10.9 Máshová nem sorolt, egyéb kiskereskedelem 

   52.7 Fogyasztási cikk javítása 

   52.71 Lábbeli, bõráru javítása 

52.71.1 52.71.10 52.71.10.0 Lábbeli, bõráru javítása 

   52.72 Elektromos háztartási cikk javítása 

52.72.1   Elektromos háztartási cikk javítása 

 52.72.11 52.72.11.0 Rádió-, tv-, videojavítás 

 52.72.12 52.72.12.0 Egyéb elektromos háztartási cikk javítása 

   52.73 Óra-, ékszerjavítás 

52.73.1 52.73.10 52.73.10.0 Óra-, ékszerjavítás 

   52.74 Egyéb fogyasztási cikk javítása 

52.74.1   Egyéb fogyasztási cikk javítása 

 52.74.11 52.74.11.0 Ruházati cikk, lakástextil javítása 

 52.74.12 52.74.12.0 Kerékpárjavítás 

 52.74.13 52.74.13.0 Máshova nem sorolt, egyéb fogyasztási cikk javítása 

H 

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 

   55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, 
VENDÉGLÁTÁS 

   55.1 Szállodai szolgáltatás 

   55.10 Szállodai szolgáltatás 

55.10.1 55.10.10 55.10.10.0 Szállodai szolgáltatás 

   55.2 Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 

   55.21 Ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás 

55.21.1 55.21.10  Ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás 

  55.21.10.1 Ifjúságiszállás-szolgáltatás 

  55.21.10.2 Turistaszállás-szolgáltatás 

   55.22 Kempingszolgáltatás 

55.22.1 55.22.10 55.22.10.0 Kempingszolgáltatás 

   55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

55.23.1   Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

 55.23.11 55.23.11.0 Szünidei gyermektáboroztatás 



 55.23.12 55.23.12.0 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás 

 55.23.13 55.23.13.0 Bútorozott szálláshely-szolgáltatás 

 55.23.14 55.23.14.0 Szállítóeszközön nyújtott szálláshely-szolgáltatás 

 55.23.15 55.23.15.0 Máshova nem sorolt, egyéb szálláshely-szolgáltatás 

   55.3 Étkezõhelyi vendéglátás 

   55.30 Étkezõhelyi vendéglátás 

55.30.1   Étkezõhelyi szolgáltatás 

 55.30.11 55.30.11.0 Éttermi, cukrászdai szolgáltatás 

 55.30.12 55.30.12.0 Étkeztetés jármûvön 

 55.30.13 55.30.13.0 Önkiszolgáló étkeztetés 

 55.30.14 55.30.14.0 Egyéb étkezõhelyi szolgáltatás 

   55.4 Bárok, hasonló vendéglátás 

   55.40 Bárok, hasonló vendéglátás 

55.40.1   Bárok, hasonló vendéglátás 

 55.40.10 55.40.10.0 Bárok, hasonló vendéglátás 

   55.5 Munkahelyi és közétkeztetés 

   55.51 Munkahelyi étkeztetés 

 55.51.10  Munkahelyi étkeztetés 

  55.51.10.1 Alapfokú oktatásban részesülõk étkeztetése 

  55.51.10.2 Középfokú oktatásban részesülõk étkeztetése 

  55.51.10.3 Felsõfokú oktatásban részesülõk étkeztetése 

  55.51.10.4 Egyéb munkahelyi étkeztetés 

  55.51.10.9 Egyéb, korlátozottan igénybe vehetõ vendéglátás 

   55.52 Közétkeztetés 

55.52.1   Közétkeztetés 

 55.52.11 55.52.11.0 Ételkészítés lakosságnak 

 55.52.12 55.52.12.0 Ételkészítés közlekedési szervezetnek 

 55.52.13 55.52.13.0 Ételkészítés más szervezeteknek 
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SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, POSTA, TÁVKÖZLÉS 

   60 SZÁRAZFÖLDI, CSÕVEZETÉKES 
SZÁLLÍTÁS 



   60.1 Vasúti szállítás 

   60.10 Vasúti szállítás 

60.10.1   Helyközi vasúti személyszállítás 

 60.10.11 60.10.11.0 Helyközi vasúti személyszállítás 

 60.10.12 60.10.12.0 Helyközi vasúti személy-, jármûszállítás 

60.10.2   Vasúti teherszállítás 

 60.10.21 60.10.21.0 Vasúti hûtõszállítás 

 60.10.22 60.10.22.0 Vasúti kõolajszállítás 

 60.10.23 60.10.23.0 Egyéb folyékony gázáru vasúti szállítása 

 60.10.24 60.10.24.0 Konténeres vasúti áruszállítás 

 60.10.25 60.10.25.0 Postai küldemény vasúti szállítása 

 60.10.26 60.10.26.0 Ömlesztett áru vasúti szállítása 

 60.10.27 60.10.27.0 Egyéb áru vasúti szállítása 

60.10.3 60.10.30 60.10.30.0 Vasúti tolatás, vontatás 

   60.2 Egyéb szárazföldi szállítás 

   60.21 Menetrendszerû egyéb szárazföldi 
személyszállítás 

60.21.1 60.21.10  Városi, elõvárosi vasúti személyszállítás 

  60.21.10.1 Földalattival, metróval történõ személyszállítás 

  60.21.10.9 Egyéb városi, elõvárosi személyszállítás 

60.21.2 60.21.20  Vegyes szárazföldi személyszállítás 

60.21.3   Nem vasúti városi, elõvárosi személyszállítás 

 60.21.31  Nem vasúti rendszeres, menetrend szerinti 
személyszállítás 

  60.21.31.1 Személyszállítás villamossal, fogaskerekûvel 

  60.21.31.2 Személyszállítás trolibusszal 

  60.21.31.3 Helyi városi, elõvárosi autóbuszközlekedés 

 60.21.32 60.21.32.0 Speciális városi, elõvárosi nem vasúti személyszállítás 

60.21.4   Távolsági, nem vasúti személyszállítás 

 60.21.41 60.21.41.0 Távolsági, menetrend szerinti, közúti, nem vasúti 
személyszállítás 

 60.21.42 60.21.42.0 Távolsági, egyéb, közúti személyszállítás 

60.21.5   Kötélpályás, egyéb személyszállítás 

 60.21.51 60.21.51.0 Kötélpályás személyszállítás 

 60.21.52 60.21.52.0 Egyéb menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás 



   60.22 Taxi személyszállítás 

60.22.1   Taxiszolgálat, személygépkocsi-kölcsönzés vezetõvel 

 60.22.11 60.22.11.0 Taxiszolgáltatás 

 60.22.12 60.22.12.0 Személygépkocsi-kölcsönzés vezetõvel 

   60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

60.23.1   Egyéb, nem menetrend szerinti szárazföldi 
személyszállítás 

 60.23.11 60.23.11.0 Autóbuszkölcsönzés vezetõvel 

 60.23.12 60.23.12.0 Turista-, városnézõbusz-szolgáltatás 

 60.23.13 60.23.13.0 Személyszállítás állati vontatású jármûvel 

 60.23.14 60.23.14.0 Egyéb nem menetrend szerinti szárazföldi 
személyszállítás 

   60.24 Közúti teherszállítás 

60.24.1   Közúti teherszállítás speciális jármûvel 

 60.24.11 60.24.11.0 Közúti hûtõszállítás 

 60.24.12 60.24.12.0 Kõolajtermékek közúti szállítása 

 60.24.13 60.24.13.0 Egyéb folyékony, gáznemû áru közúti szállítása 

 60.24.14 60.24.14.0 Konténeres áru közúti szállítása 

 60.24.15 60.24.15.0 Közúti bútorszállítás 

 60.24.16 60.24.16.0 Ömlesztett áru közúti szállítása 

 60.24.17 60.24.17.0 Egyéb áru közúti szállítása speciális jármûvel 

60.24.2   Közúti teherszállítás nem speciális jármûvel 

 60.24.21 60.24.21.0 Postai küldemények közúti szállítása 

 60.24.22 60.24.22.0 Egyéb áru közúti szállítása 

60.24.3 60.24.30 60.24.30.0 Közúti áruszállító jármû bérbeadása vezetõvel 

   60.3 Csõvezetékes szállítás 

   60.30 Csõvezetékes szállítás 

60.30.1   Csõvezetékes szállítás 

 60.30.11 60.30.11.0 Kõolaj csõvezetékes szállítása 

 60.30.12 60.30.12.0 Gáz csõvezetékes szállítása 

 60.30.13 60.30.13.0 Egyéb áru csõvezetékes szállítása 

   61 VÍZI SZÁLLÍTÁS 

   61.1 Tengeri szállítás 

   61.10 Tengeri szállítás 



61.10.1   Tengeri szállítás 

 61.10.11 61.10.11.0 Tengeri személyszállítás, komphajóval 

 61.10.12 61.10.12.0 Egyéb tengeri személyszállítás 

61.10.2   Tengeri teherszállítás 

 61.10.21 61.10.21.0 Tengeri hûtõszállítás 

 61.10.22 61.10.22.0 Kõolaj tengeri szállítása 

 61.10.23 61.10.23.0 Egyéb folyékony, légnemû áru tengeri szállítása 

 61.10.24 61.10.24.0 Konténeres áru tengeri szállítása 

 61.10.25 61.10.25.0 Postai küldemény tengeri szállítása 

 61.10.26 61.10.26.0 Ömlesztett áru tengeri szállítása 

 61.10.27 61.10.27.0 Egyéb áru tengeri szállítása 

61.10.3   Tengerjáró hajó kölcsönzése legénységgel, vontatás, 
tolatás 

 61.10.31 61.10.31.0 Tengerjáró hajó kölcsönzése legénységgel 

 61.10.32 61.10.32.0 Tengeri vontatás, tolatás 

   61.2 Belvízi szállítás 

   61.20 Belvízi szállítás 

61.20.1   Belvízi személyszállítás 

 61.20.11 61.20.11.0 Belvízi átkelõ személyszállítás 

 61.20.12 61.20.12.0 Egyéb belvízi személyszállítás 

61.20.2   Belvízi teherszállítás 

 61.20.21 61.20.21.0 Belvízi hûtõszállítás 

 61.20.22 61.20.22.0 Kõolaj belvízi szállítása 

 61.20.23 61.20.23.0 Egyéb folyékony gázáru belvízi szállítása 

 61.20.24 61.20.24.0 Konténeres áru belvízi szállítása 

 61.20.25 61.20.25.0 Egyéb áru belvízi szállítása 

61.20.3   Hajó kölcsönzése legénységgel, belvízi vontatás, tolatás 

 61.20.31 61.20.31.0 Belvízi jármûvek kölcsönzése legénységgel 

 61.20.32 61.20.32.0 Belvízi vontatás, tolatás 

   62 LÉGI SZÁLLÍTÁS 

   62.1 Menetrendszerû légi szállítás 

   62.10 Menetrendszerû légi szállítás 

62.10.1 62.10.10 62.10.10.0 Menetrend szerinti légi személyszállítás 
62.10.2   Menetrend szerinti légi teherszállítás 



 62.10.21 62.10.21.0 Postai küldemények légi szállítása 

 62.10.22 62.10.22.0 Konténeres áru légi szállítása 

 62.10.23 62.10.23.0 Egyéb áru légi szállítása 

   62.2 Nem menetrendszerû légi szállítás 

   62.20 Nem menetrendszerû légi szállítás 

62.20.1 62.20.10 62.20.10.0 Nem menetrend szerinti légi személyszállítás 
62.20.2 62.20.20 62.20.20.0 Nem menetrend szerinti légi teherszállítás 
62.20.3 62.20.30 62.20.30.0 Légi jámû kölcsönzése személyzettel 

   62.3 Ûrszállítás 

   62.30 ûrszállítás 

62.30.1 62.30.10 62.30.10.0 Ûrszállítás 

   63 SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTÕ 
TEVÉKENYSÉG, UTAZÁSSZERVEZÉS 

   63.1 Rakománykezelés, tárolás, raktározás 

   63.11 Rakománykezelés 

63.11.1   Rakománykezelés 

 63.11.11 63.11.11.0 Konténeres rakomány kezelése 

 63.11.12 63.11.12.0 Egyéb rakomány kezelése 

   63.12 Tárolás, raktározás 

63.12.1   Tárolás, raktározás 

 63.12.11 63.12.11.0 Hûtött áru tárolása 

 63.12.12  Folyékony, gáznemû áru tárolása 

  63.12.12.1 Folyékony áru tárolása 

  63.12.12.2 Gáznemû áru tárolása 

 63.12.13 63.12.13.0 Gabonafélék tárolása 

 63.12.14 63.12.14.0 Egyéb tárolás 

   63.2 Egyéb, szállítást segítõ tevékenység 

   63.21 Egyéb szárazföldi szállítást segítõ tevékenység 

63.21.1 63.21.10  Vasúti szállítást segítõ szolgáltatás 

  63.21.10.1 Vasúti szállítást segítõ szolgáltatás 

  63.21.10.2 Vasútijármû-javítás, -karbantartás 

63.21.2   Egyéb szárazföldi szállítást segítõ szolgáltatás 

 63.21.21 63.21.21.0 Autóbusz-pályaudvari szolgáltatás 

 63.21.22 63.21.22.0 Közút üzemeltetése 

 63.21.23 63.21.23.0 Híd, alagút üzemeltetése 



 63.21.24 63.21.24.0 Parkolási szolgáltatás 

 63.21.25 63.21.25.0 Egyéb közúti üzemeltetési szolgáltatás 

   63.22 Egyéb vízi szállítást segítõ tevékenység 

63.22.1   Vízi közlekedést segítõ szolgáltatás 

 63.22.11 63.22.11.0 Kikötõi-, vízi út üzemeltetése 

 63.22.12 63.22.12.0 Révkalauzi szolgáltatás 

 63.22.13 63.22.13.0 Hajókikötési szolgáltatás 

 63.22.14 63.22.14.0 Navigáció támogatása 

 63.22.15 63.22.15.0 Hajómentés 

 63.22.16 63.22.16.0 Máshova nem sorolt, vízi szállítást segítõ szolgáltatás 

   63.23 Egyéb légi szállítást segítõ tevékenység 

63.23.1   Légi szállítást segítõ szolgáltatás 

 63.23.11 63.23.11.0 Repülõtér üzemeltetése 

 63.23.12 63.23.12.0 Légiforgalmi szolgáltatás 

 63.23.13  Egyéb légi szállítást segítõ szolgáltatás 

  63.23.13.1 Légijármû-javítás 

  63.23.13.9 Máshova nem sorolt, egyéb légi szállítást segítõ 
szolgáltatás 

   63.3 Utazásszervezés 

   63.30 Utazásszervezés 

63.30.1   Csomagtúra-, utazási ügynöki-, turista tájékoztató 
szolgáltatás 

 63.30.11 63.30.11.0 Csomagtúra szolgáltatás 

 63.30.12  Utazási ügynöki szolgáltatás 

  63.30.12.1 Utazásközvetítés 

  63.30.12.2 Külföldi szálláshely-értékesítés 

  63.30.12.9 Egyéb utazási ügynöki szolgáltatás 

 63.30.13 63.30.13.0 Turista tájékoztatás 

 63.30.14 63.30.14.0 Idegenvezetés 

   63.4 Szállítmányozás 

   63.40 Szállítmányozás 

63.40.1   Szállítmányozás 

 63.40.11 63.40.11.0 Hajózási ügynöki szolgáltatás 

 63.40.12 63.40.12.0 Egyéb szállítmányozás 



63.40.2 63.40.20 63.40.20.0 Szállítmányozást kiegészítõ szolgáltatás 

   64 POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS 

   64.1 Postai, futárpostai tevékenység 

   64.11 Nemzeti postai tevékenység 

64.11.1   Postai szolgáltatás 

 64.11.11 64.11.11.0 Napilap, folyóirat postai továbbítása 

 64.11.12 64.11.12.0 Levélküldemény postai továbbítása 

 64.11.13 64.11.13.0 Csomagküldemény postai továbbítása 

 64.11.14 64.11.14.0 Postahivatali szolgáltatás 

 64.11.15 64.11.15.0 Egyéb postai szolgáltatás 

   64.12 Futárpostai tevékenység 

64.12.1   Nemzeti postaszolgálaton kívüli futárpostai szolgáltatás 

 64.12.11 64.12.11.0 Kombinált futárszolgálat 

 64.12.12 64.12.12.0 Egyéb futárszolgálat 

   64.2 Távközlés 

   64.20 Távközlés 

64.20.1   Adat-, jeltovábbítás 

 64.20.11 64.20.11.0 Nyilvános helyi távbeszélõ-szolgáltatás 

 64.20.12  Nyilvános távolsági távbeszélõ-szolgáltatás 

  64.20.12.1 Nyilvános belföldi távbeszélõ-szolgáltatás 

  64.20.12.2 Nyilvános nemzetközi távbeszélõ-szolgáltatás 

 64.20.13  Mobiltelefon-szolgáltatás 

  64.20.13.1 Földfelszíni mobiltelefon-szolgáltatás 

  64.20.13.2 Mûholdas mobiltelefon-szolgáltatás 

  64.20.13.3 Nyalábolt üzleti mobiltelefon-szolgáltatás 

 64.20.14  Osztott üzleti hálózati szolgáltatás 

  64.20.14.1 Virtuális magánhálózati szolgáltatás 

  64.20.14.2 Megosztott hálózati szolgáltatás 

  64.20.14.3 Bérelt vonali szolgáltatás 

 64.20.15 64.20.15.0 Dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 

 64.20.16  Adathálózati szolgáltatás 

  64.20.16.1 Szinkron adathálózati szolgáltatás 

  64.20.16.2 Aszinkron kapcsolásorientált adathálózati szolgáltatás 



  64.20.16.3 Aszinkron adathálózati szolgáltatás 

 64.20.18 64.20.18.0 Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatása 

64.20.2   Egyéb távközlési szolgáltatás 

 64.20.21  Televízió mûsorjel-átvitel 

  64.20.21.1 Országos és körzeti televíziómûsor-szórás 

  64.20.21.2 Helyi televíziómûsor-szórás 

  64.20.21.3 Televíziómûsor-elosztás rádiótávközlõ rendszeren 

  64.20.21.4 Televízió mûsorszétosztás 

  64.20.21.5 Mûsormultiplex-szolgáltatás 

 64.20.22  Rádió mûsorjel-átvitel 

  64.20.22.1 Országos és körzeti rádiómûsor-szórás 

  64.20.22.2 Helyi rádiómûsor-szórás 

  64.20.22.3 Rádiómûsor-szétosztás 

  64.20.22.4 Rádiómûsor-multiplexátvitel 

 64.20.23  Összekapcsolási szolgáltatás 

  64.20.23.1 Távbeszélõ célú összekapcsolás 

  64.20.23.2 Adatátviteli célú összekapcsolás 

 64.20.28  Egyéb távközlési szolgáltatás 

  64.20.28.1 Integrált távközlési szolgáltatás 

  64.20.28.2 Távkonferencia-szolgáltatás 

  64.20.28.3 Telex, távirat, telefax szolgáltatás 

  64.20.28.9 Egyéb máshova nem sorolt távközlési szolgáltatás 

64.20.3 64.20.30 64.20.30.0 Vezetékes mûsorjelelosztás 
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PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS 

   65 PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS 

   65.1 Monetáris közvetítés 

   65.11 Jegybanki tevékenység 

65.11.1 65.11.10 65.11.10.0 Jegybanki szolgáltatás 

   65.12 Egyéb monetáris közvetítés 

65.12.1 65.12.10 65.12.10.0 Egyéb monetáris közvetítés 

   65.2 Egyéb pénzügyi közvetítés 



   65.21 Pénzügyi lízing 

65.21.1 65.21.10 65.21.10.0 Pénzügyi lízing 

   65.22 Egyéb hitelnyújtás 

65.22.1 65.22.10 65.22.10.0 Egyéb hitelnyújtás 

   65.23 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 

65.23.1 65.23.10 65.23.10.0 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 

   66 BIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAP 

   66.0 Biztosítás, nyugdíjalap 

   66.01 Életbiztosítás 

66.01.1   Életbiztosítás 

 66.01.11 66.01.11.0 Életbiztosítás 

 66.01.12 66.01.12.0 Életbiztosítással összefüggõ viszontbiztosítás 

   66.02 Csoportos nyugdíjbiztosítás 

66.02.1   Csoportos nyugdíjbiztosítás 

 66.02.11 66.02.11.0 Csoportos nyugdíjbiztosítás 

 66.02.12 66.02.12.0 Nyugdíjalap-kezeléssel kapcsolatos viszontbiztosítás 

   66.03 Nem életbiztosítás 

66.03.1   Baleseti- és egészség-biztosítás 

 66.03.11 66.03.11.0 Baleset-biztosítás 

 66.03.12 66.03.12.0 Egészségbiztosítás 

 66.03.13 66.03.13.0 Folyamatos egészségbiztosítás 

66.03.2   Jármûbiztosítás 

 66.03.21 66.03.21.0 Közúti jármûbiztosítás 

 66.03.22 66.03.22.0 Egyéb jármûbiztosítás 

66.03.3   Szállítmány-, fuvarbiztosítás 

 66.03.31 66.03.31.0 Tengeri, légi, vasúti jármû-biztosítás 

 66.03.32 66.03.32.0 Rakománybiztosítás 

66.03.4 66.03.40 66.03.40.0 Tûz-, elemikár, egyéb vagyonkár-biztosítás 
66.03.5 66.03.50 66.03.50.0 Általános felelõsségbiztosítás 
66.03.6 66.03.60 66.03.60.0 Hitel-, kezességbiztosítás 
66.03.7   Segítségnyújtás, jogvédelem, pénzügyi veszteség 

biztosítása 

 66.03.71 66.03.71.0 Segítségnyújtás-biztosítás 

 66.03.72 66.03.72.0 Jogvédelem biztosítás 

 66.03.73 66.03.73.0 Pénzügyi veszteségek biztosítása 

66.03.8 66.03.80 66.03.80.0 Egyéb nem életbiztosítás 



66.03.9 66.03.90 66.03.90.0 Nem életbiztosítással összefüggõ viszontbiztosítás 

   67 PÉNZÜGYI KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG 

   67.1 Pénzügyi kiegészítõ tevékenység 

   67.11 Pénz-, tõkepiaci szabályozás 

67.11.1 67.11.10 67.11.10.0 Pénz-, tõkepiac szabályozás 

   67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés 

67.12.1 67.12.10 67.12.10.0 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés 

   67.13 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítõ 
tevékenység 

67.13.1 67.13.10 67.13.10.0 Egyéb pénzügyi kiegészítõ szolgáltatás 

   67.2 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítõ 
tevékenység 

   67.20 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítõ 
tevékenység 

67.20.1 67.20.10 67.20.10.0 Biztosítást, nyugdíjbiztosítást kiegészítõ szolgáltatás 
67.20.2 67.20.20 67.20.20.0 Biztosításügynöki szolgáltatás 
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INGATLANÜGYLETEK, GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 

   70 INGATLANÜGYLETEK 

   70.1 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügylet 

   70.11 Ingatlanberuházás, -eladás 

70.11.1   Ingatlanberuházás, -eladás 

 70.11.11 70.11.11.0 Lakóingatlan-beruházás, -eladás 

 70.11.12 70.11.12.0 Nem lakóingatlan-beruházás, -eladás 

   70.12 Ingatlanforgalmazás 

70.12.1   Ingatlanforgalmazás 

 70.12.11 70.12.11.0 Lakóingatlan-forgalmazás 

 70.12.12 70.12.12.0 Telekforgalmazás 

 70.12.13 70.12.13.0 Nem lakóingatlan-forgalmazás 

 70.12.14 70.12.14.0 Földterület-forgalmazás 

   70.2 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

   70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

70.20.1   Ingatlan-bérbeadás, -üzemeltetés 

 70.20.11  Lakóingatlan-bérbeadás 

  70.20.11.1 Lakásszolgáltatás 

  70.20.11.2 Lakásszolgáltatást kiegészítõ szolgáltatás 



  70.20.11.3 Albérleti, ágybérleti szolgáltatás 

 70.20.12  Gazdasági építmény, földterület bérbeadása 

  70.20.12.1 Út, vasút, vízi építmény, híd bérbeadása 

  70.20.12.2 Ipari, mezõgazdasági, közlekedési, távközlési építmény, önálló 
rendeltetési egység bérbeadása 

  70.20.12.3 Kereskedelmi, szolgáltató-, tároló építmény (épületrész), önálló 
rendeltetési egység bérbeadása 

  70.20.12.4 Igazgatási, mûvelõdési, oktatási, szociális, egészségügyi, sport 
építmény (épületrész), önálló rendeltetési egység bérbeadása 

  70.20.12.5 Egyéb építmény (épületrész), önálló rendeltetési egység 
bérbeadása 

  70.20.12.6 Mezõgazdasági ültetvény bérbeadása 

  70.20.12.7 Erdõ, halastó bérbeadása 

  70.20.12.8 Egyéb földterület bérbeadása 

  70.20.12.9 Egyéb ingatlanhasznosítás 

   70.3 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás 

   70.31 Ingatlanügynöki tevékenység 

70.31.1   Ingatlanügynöki szolgáltatás 

 70.31.11 70.31.11.0 Lakóingatlan-ügynöki szolgáltatás 

 70.31.12 70.31.12.0 Telekügynöki szolgáltatás 

 70.31.13 70.31.13.0 Nem lakóingatlan-ügynöki szolgáltatás 

 70.31.14 70.31.14.0 Földterület-ügynöki szolgáltatás 

 70.31.15 70.31.15.0 Ingatlan értékbecslés 

   70.32 Ingatlankezelés 

70.32.1   Ingatlankezelés 

 70.32.11 70.32.11.0 Lakóingatlan-kezelés 

 70.32.12 70.32.12.0 Nem lakóingatlan-kezelés 

 70.32.13 70.32.13.0 Házfelügyelõi szolgáltatás 

   71 KÖLCSÖNZÉS 

   71.1 Gépkocsikölcsönzés 

   71.10 Gépkocsikölcsönzés 

71.10.1 71.10.10 71.10.10.0 Gépkocsikölcsönzés 

   71.2 Egyéb jármû kölcsönzése 

   71.21 Egyéb szárazföldi jármû kölcsönzése 

71.21.1   Egyéb szárazföldi jármû kölcsönzése 

 71.21.11 71.21.11.0 Áruszállító jármû kölcsönzése 



 71.21.12 71.21.12.0 Vasúti jármû kölcsönzése 

 71.21.13 71.21.13.0 Szállítótartály, konténer kölcsönzése 

 71.21.14 71.21.14.0 Motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó kölcsönzése 

 71.21.15 71.21.15.0 Egyéb szárazföldi jármû kölcsönzése 

   71.22 Vízi jármû kölcsönzése 

71.22.1 71.22.10 71.22.10.0 Vízi jármû kölcsönzése 

   71.23 Légi jármû kölcsönzése 

71.23.1 71.23.10 71.23.10.0 Légi jármû kölcsönzése 

   71.3 Egyéb gép kölcsönzése 

   71.31 Mezõgazdasági gép kölcsönzése 

71.31.1 71.31.10 71.31.10.0 Mezõgazdasági gép kölcsönzése 

   71.3 Építõipari gép kölcsönzése 

71.32.1 71.32.10 71.32.10.0 Építõipari gép kölcsönzése 

   71.33 Irodagép, számítógép kölcsönzése 

71.33.1   Irodagép, számítógép kölcsönzése 

 71.33.11 71.33.11.0 Irodagép kölcsönzése 

 71.33.12 71.33.12.0 Számítógép kölcsönzése 

   71.34 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 

71.34.1 71.34.10  Máshova nem sorolt egyéb kölcsönzés 

  71.34.10.1 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 

  71.34.10.2 Gazdasági haszonállat kölcsönzése 

   71.4 Fogyasztási cikk kölcsönzése 

   71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzése 

71.40.1   Fogyasztási cikk kölcsönzése 

 71.40.11 71.40.11.0 Televízió-, rádió-, videokészülék kölcsönzése 

 71.40.12 71.40.12.0 Videokazetta-, DVD kölcsönzése 

 71.40.13 71.40.13.0 Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése 

 71.40.14 71.40.14.0 Szórakozási, szabadidõs cikk kölcsönzése 

 71.40.15 71.40.15.0 Hangszerkölcsönzés 

 71.40.16 71.40.16.0 Egyéb személyi, háztartási cikk kölcsönzése 

   72 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG 

   72.1 Hardver-szaktanácsadás 

   72.10 Hardver-szaktanácsadás 

72.10.1 72.10.10 72.10.10.0 Hardver-szaktanácsadás 



   72.2 Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 

   72.21 Szoftverkiadás 

72.21.1   Csomagolt szoftvertermék értékesítése 

 72.21.11 72.21.11.0 Rendszerszoftver, felhasználói szoftver kiadása 

 72.21.12 72.21.12.0 Alkalmazói szoftverek kiadása 

   72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 

72.22.1   Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 

 72.22.11 72.22.11.0 Rendszer-, mûszaki szaktanácsadás 

 72.22.12 72.22.12.0 Egyedi szoftverfejlesztés 

 72.22.13 72.22.13.0 Rendszerelemzés, -programozás 

 72.22.14 72.22.14.0 Rendszerkarbantartási szolgáltatás 

 72.22.15 72.22.15.0 Egyéb számítástechnikai szakértés 

   72.3 Adatfeldolgozás 

   72.30 Adatfeldolgozás 

72.30.1 72.30.10 72.30.10.0 Számítógép-üzemeltetés 
72.30.2   Számítógépes feldolgozás 

 72.30.21 72.30.21.0 Adatfeldolgozás, táblázatkészítés 

 72.30.22 72.30.22.0 Adatrögzítés 

 72.30.23 72.30.23.0 Weboldal-szolgáltatás 

 72.30.24 72.30.24.0 Egyéb számítógépes feldolgozás 

72.30.3 72.30.30 72.30.30.0 Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése 

   72.4 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás 

   72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás 

72.40.1   Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás 

 72.40.11 72.40.11.0 On-line kiadás 

 72.40.12 72.40.12.0 Webkeresõ portál üzemeltetése 

 72.40.13 72.40.13.0 Egyéb adatbázis-szolgáltatás 

72.40.2 72.40.20 72.40.20.0 Internetes hirdetési felület egyéb, máshova nem sorolt 
értékesítése 

   72.5 Irodagép-, számítógép-javítás 

   72.50 Irodagép-, számítógép-javítás 

72.50.1   Iroda-, számítógép-javítás 

 72.50.11 75.50.11.0 Irodagép-javítás 

 72.50.12 72.50.12.0 Számítógép-javítás 



   72.6 Egyéb számítástechnikai tevékenység 

   72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység 

72.60.1 72.60.10 72.60.10.0 Egyéb számítástechnikai szolgáltatás 

   73 KUTATÁS, FEJLESZTÉS 

   73.1 Mûszaki kutatás, fejlesztés 

   73.10 Mûszaki kutatás, fejlesztés 

73.10.1   Természettudományi kutatás, fejlesztés 

 73.10.11 73.10.11.0 Természettani kutatás, fejlesztés 

 73.10.12 73.10.12.0 Kémiai, biológiai kutatás, fejlesztés 

 73.10.13 73.10.13.0 Mûszaki, technológiai kutatás, fejlesztés 

 73.10.14 73.10.14.0 Agrártudományi kutatás, fejlesztés 

 73.10.15 73.10.15.0 Orvostudományi, gyógyszerészeti kutatás, fejlesztés 

 73.10.16 73.10.16.0 Egyéb természettudományi kutatás 

   73.2 Humán kutatás, fejlesztés 

   73.20 Humán kutatás, fejlesztés 

73.20.1   Társadalomtudományi kutatás 

 73.20.11 73.20.11.0 Kulturális, szociológiai, pszichológiai kutatás 

 73.20.12 73.20.12.0 Közgazdaság-tudományi kutatás 

 73.20.13 73.20.13.0 Jogtudományi kutatás 

 73.20.14 73.20.14.0 Nyelvészeti, nyelvi kutatás 

 73.20.15 73.20.15.0 Egyéb társadalomtudományi humán kutatás 

    74 EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 

   74.1 Jogi, gazdasági tevékenység 

   74.11 Jogi tevékenység 

74.11.1   Jogi szolgáltatás 

 74.11.11 74.11.11.0 Jogi tanácsadás, képviselet büntetõeljárásban 

 74.11.12 74.11.12.0 Jogi tanácsadás, képviselet egyéb jogi eljárásban 

 74.11.13 74.11.13.0 Jogi tanácsadás, képviselet kvázi bírósági testületek törvényes 
eljárásaiban 

 74.11.14 74.11.14.0 Jogi tanácsadás, képviselet szerzõi jogi, iparjog-védelmi 
eljárásban 

 74.11.15 74.11.15.0 Jogi dokumentálás 

 74.11.16 74.11.16.0 Aukcióval kapcsolatos jogi eljárás 

 74.11.17 74.11.17.0 Egyéb jogi szolgáltatás 



   74.12 Számviteli, adószakértõi tevékenység 

74.12.1   Számviteli, auditálási szolgáltatás 

 74.12.11 74.12.11.0 Könyvvizsgálat (audit) 

 74.12.12 74.12.12.0 Beszámoló felülvizsgálata 

 74.12.13 74.12.13.0 Számviteli jelentés összeállítása 

 74.12.14 74.12.14.0 Egyéb számviteli szolgáltatás 

74.12.2 74.12.20 74.12.20.0 Könyvelés 
74.12.3 74.12.30 74.12.30.0 Adótanácsadás 

   74.13 Piac-, közvéleménykutatás 

74.13.1   Piac-, közvéleménykutatás 

 74.13.11 74.13.11.0 Piackutatás 

 74.13.12 74.13.12.0 Közvéletménykutatás 

   74.14 Üzletviteli tanácsadás 

74.14.1   Üzletviteli tanácsadás 

 74.14.11 74.14.11.0 Általános üzletviteli tanácsadás 

 74.14.12 74.14.12.0 Pénzügyi üzletviteli tanácsadás 

 74.14.13 74.14.13.0 Marketing üzletviteli tanácsadás 

 74.14.14 74.14.14.0 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás 

 74.14.15 74.14.15.0 Termelésszervezési tanácsadás 

 74.14.16 74.14.16.0 PR üzletviteli tanácsadás 

 74.14.17 74.14.17.0 Egyéb üzletviteli tanácsadás 

74.14.2   Egyéb üzleti tanácsadás 

 74.14.21 74.14.21.0 Témamenedzselés, programkoordinálás 

 74.14.22  Máshova nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás 

   74.15 Vagyonkezelés 

74.15.1 74.15.10 74.15.10.0 Vagyonkezelés 

   74.2 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 

   74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 

74.20.2   Építészeti szolgáltatás 

 74.20.21 74.20.21.0 Építészeti szakértés, tanácsadás 

 74.20.22 74.20.22.0 Építészeti tervezés 

 74.20.23 74.20.23.0 Egyéb építészeti szolgáltatás 

74.20.3   Mûszaki mérnöki szolgáltatás 

 74.20.31 74.20.31.0 Mûszaki szakértés, tanácsadás 



 74.20.32 74.20.32.0 Épület tartószerkezet, alapozás tervezése 

 74.20.33 74.20.33.0 Építmény gépészeti, villamossági tervezés 

 74.20.34 74.20.34.0 Mélyépítmény mûszaki tervezése 

 74.20.35 74.20.35.0 Technológia-, terméktervezés 

 74.20.36 74.20.36.0 Egyéb mûszaki tervezés 

 74.20.37 74.20.37.0 Egyéb mérnöki szolgáltatás 

74.20.4 74.20.40 74.20.40.0 Integrált mérnöki szolgáltatás 
74.20.5   Település-, tájrendezés, -tervezés 

 74.20.51 74.20.51.0 Településtervezés 

 74.20.52 74.20.52.0 Tájrendezés, -tervezés 

74.20.6 74.20.60 74.20.60.0 Építési projekt-vezetés 
74.20.7   Mérnöki jellegû mûszaki szolgáltatás 

 74.20.71 74.20.71.0 Földtani szakértés 

 74.20.72 74.20.72.0 Földtani vizsgálat 

 74.20.73 74.20.73.0 Földmérés, térképészet 

 74.20.74  Térképkészítés, meteorológia, vízjelzés 

  74.20.74.1 Térképkészítés 

  74.20.74.2 Meteorológiai, szolgáltatás 

  74.20.74.3 Vízjelzõ-szolgáltatás 

 74.20.75 74.20.75.0 Nem mérnöki mûszaki tanácsadás 

   74.3 Mûszaki vizsgálat, elemzés 

   74.30 Mûszaki vizsgálat, elemzés 

74.30.1   Mûszaki vizsgálat, elemzés 

 74.30.11  Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés 

  74.30.11.1 Termék, termelési tényezõ vizsgálata, elemzése 

  74.30.11.2 Környezeti elem vizsgálata, elemzése 

 74.30.12 74.30.12.0 Fizikai tulajdonság elemzése 

 74.30.13 74.30.13.0 Integrált mûszaki, elektronikai rendszer tesztelése 

 74.30.14 74.30.14.0 Jármû mûszaki vizsgáztatása 

 74.30.15 74.30.15.0 Egyéb mûszaki vizsgálat, ellenõrzés 

 74.30.16 74.30.16.0 Egyéb vizsgálat, elemzés 

   74.4 Hirdetés 

   74.40 Hirdetés 



74.40.1   Hirdetés 

 74.40.11 74.40.11.0 Hirdetési-, reklámfelület, -idõ eladása jutalékért 

 74.40.12 74.40.12.0 Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés 

 74.40.13 74.40.13.0 Egyéb hirdetési szolgáltatás 

74.40.2 74.40.20 74.40.20.0 Egyéb reklámfelület, -idõ eladása 

   74.5 Munkaerõ-közvetítés 

   74.50 Munkaerõ-közvetítés 

74.50.1   Munkaerõ-közvetítés 

 74.50.11 74.50.11.0 Vezetõ-közvetítés 

 74.50.12 74.50.12.0 Egyéb munkaerõ közvetítése 

74.50.2   Munkaerõ-kölcsönzés 

 74.50.21 74.50.21.0 Irodai munkaerõ kölcsönzése 

 74.50.22 74.50.22.0 Háztartási munkaerõ kölcsönzése 

 74.50.23 74.50.23.0 Ipari-, egyéb szakmunkaerõ kölcsönzése 

 74.50.24 74.50.24.0 Ápolószemélyzet kölcsönzése 

 74.50.25 74.50.25.0 Egyéb munkaerõ kölcsönzése 

   74.6 Nyomozási, biztonsági tevékenység 

   74.60 Nyomozási, biztonsági tevékenység 

74.60.1   Nyomozási, biztonsági szolgáltatás 

 74.60.11 74.60.11.0 Nyomozás 

 74.60.12 74.60.12.0 Biztonságtechnikai tanácsadás 

 74.60.13 74.60.13.0 Riasztórendszer-figyelõ szolgálat 

 74.60.14 74.60.14.0 Páncélkocsis értékszállítás 

 74.60.15 74.60.15.0 Õrzõ-védõ szolgálat 

 74.60.16 74.60.16.0 Egyéb biztonsági szolgáltatás 

   74.7 Takarítás, tisztítás 

   74.70 Takarítás, tisztítás 

74.70.1   Takarítás, tisztítás (ipari) 

 74.70.11 74.70.11.0 Fertõtlenítés, kártevõk elleni védekezés 

 74.70.12 74.70.12.0 Ablaktisztítás 

 74.70.13 74.70.13.0 Épülettakarítás 

 74.70.14 74.70.14.0 Speciális tisztítás, takarítás 

 74.70.15 74.70.15.0 Kéménytisztítás, tüzeléstechnikai szolgáltatás 



 74.70.16 74.70.16.0 Egyéb tisztítás 

   74.8 Egyéb máshova nem sorolt gazdasági szolgáltatás 

   74.81 Fényképészet 

74.81.2   Portréfényképezés és hasonló szolgáltatások 

 74.81.22 74.81.22.0 Portréfényképezés 

 74.81.23 74.81.23.0 Reklámfotózás 

 74.81.24 74.81.24.0 Eseményfényképezés 

 74.81.25 74.81.25.0 Légi fényképezés 

 74.81.26 74.81.26.0 Egyéb speciális fényképezés 

74.81.3   Fénykép-elõállítás, egyéb szolgáltatás 

 74.81.31 74.81.31.0 Fényképelõhívás, -kidolgozás 

 74.81.32 74.81.32.0 Mozgókép-elõhívás 

 74.81.33 74.81.33.0 Fénykép-retusálás 

 74.81.34 74.81.34.0 Egyéb fényképészeti szolgáltatás 

   74.82 Csomagolás 

74.82.1 74.82.10 74.82.10.0 Csomagolás 

   74.85 Titkári, fordítói tevékenység 

74.85.1   Irodai, titkári szolgáltatás 

 74.85.11 74.85.11.0 Telefonszolgálat 

 74.85.12 74.85.12.0 Másolás 

 74.85.13 74.85.13.0 Fordítás 

 74.85.14 74.85.14.0 Tolmácsolás 

 74.85.15 74.85.15.0 Egyéb irodai szolgáltatás 

74.85.2 74.85.20 74.85.20.0 Postázás 

   74.86 Telefoninformáció 

74.86.1 74.86.10  Telefoninformáció 

   74.87 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás 

74.87.1   Egyéb üzleti szolgáltatás 

 74.87.11 74.87.11.0 Hitelminõsítés 

 74.87.12 74.87.12.0 Díjbeszedés, pénzbehajtás 

 74.87.13 74.87.13.0 Divattervezés, formatervezés, szaktanácsadás 

 74.87.14 74.87.14.0 Üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés 

 74.87.15 74.87.15.0 Kiállítás-, vásár-, kongresszus-szervezés 



 74.87.16  Egyéb nem mûszaki tanácsadás, szakértés 

  74.87.16.1 Mezõgazdasági, vadgazdálkodási, erdõgazdálkodási szakmai 
tervezés, szakértés 

  74.87.16.2 Bányászati, feldolgozóipari, energetikai szakmai tervezés, 
szakértés 

  74.87.16.3 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, 
raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés 

  74.87.16.4 Egészségügyi, oktatási, kulturális, egyéb társadalmi szakmai 
tervezés, szakértés 

  74.87.16.5 Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés 

  74.87.16.9 Egyéb gazdasági, társadalmi tevékenységet segítõ szakmai 
tervezés, szakértés 

 74.87.17  Máshova nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás 

  74.87.17.1 Személyek, mûvek közvetítése 

  74.87.17.2 Jogok kezelése 

  74.87.17.3 Aukció, árverés 

  74.87.17.4 Mûszaki gazdasági dokumentálás 

  74.87.17.5 Anyagmozgatás 

  74.87.17.6 Engedélyezés, okmánykiadás 

  74.87.17.7 Egyéni vállalkozói igazolvány kiadása 

  74.87.17.8 Fogyasztói csoportok szervezése, mûködtetése 

  74.87.17.9 Máshova nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás 

L 

KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZÕ 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 

   75 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZÕ 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 

   75.1 Általános közigazgatás 

   75.11 Általános közigazgatás 

75.11.1   Általános közigazgatás 

 75.11.11 75.11.11.0 Közigazgatás, törvényhozás 

 75.11.12 75.11.12.0 Pénzügyi közigazgatás 

 75.11.13 75.11.13.0 Átfogó tervezés, statisztikai szolgálat 

 75.11.14 75.11.14.0 Alapkutatás közigazgatása 

 75.11.15 75.11.15.0 Egyéb kormányzati közigazgatás 

   75.12 Társadalmi szolgáltatások igazgatása 



 75.12.11 75.12.11.0 Oktatás közigazgatása 

 75.12.12 75.12.12.0 Egészségügy közigazgatása 

 75.12.13 75.12.13.0 Lakás, közjóléti ügyek közigazgatása 

 75.12.14 75.12.14.0 Szabadidõ, kultúra, vallás közigazgatása 

   75.13 Üzleti élet szabályozása 

75.13.1   Üzleti élet szabályozása 

 75.13.11 75.13.11.0 Mezõgazdaság, erdõgazdaság közigazgatása 

 75.13.12 75.13.12.0 Energiaellátás közigazgatása 

 75.13.13 75.13.13.0 Ipar, építõipar közigazgatása 

 75.13.14 75.13.14.0 Szállítás, hírközlés közigazgatása 

 75.13.15 75.13.15.0 Kereskedelem, vendéglátás közigazgatása 

 75.13.16 75.13.16.0 Idegenforgalom közigazgatása 

 75.13.17 75.13.17.0 Többcélú fejlesztési programok közigazgatása 

 75.13.18 75.13.18.0 Gazdaság-, kereskedelem-, munkaügy-politika 
közigazgatása 

   75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás 

75.14.1   Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás 

 75.14.11 75.14.11.0 Kormányzati humánerõ-gazdálkodás 

 75.14.12 75.14.12.0 Egyéb kormányzati kiegészítõ szolgáltatás 

   75.2 Társadalmi közszolgáltatás 

   75.21 Külügyek 

75.21.1   Külügyek 

 75.21.11 75.21.11.0 Diplomáciai, konzuli képviselet 

 75.21.12 75.21.12.0 Gazdasági segélyezés 

 75.21.13 75.21.13.0 Nemzetközi katonai segélyezés 

   75.22 Honvédelem 

75.22.1   Honvédelem 

 75.22.11 75.22.11.0 Katonai védelem 

 75.22.12 75.22.12.0 Polgárvédelem 

   75.23 Igazságügy 

75.23.1   Igazságügy 

 75.23.11 75.23.11.0 Bíróság közigazgatása 

 75.23.12 75.23.12.0 Büntetés-végrehajtás, rehabilitáció 



   75.24 Közbiztonság, közrend 

75.24.1   Közbiztonság, közrend 

 75.24.11 75.24.11.0 Rendõrség közigazgatása 

 75.24.12  Egyéb közrendi, közbiztonsági, nemzetbiztonsági 
igazgatás 

  75.24.12.1 Nemzetbiztonsági igazgatás 

  75.24.12.9 Egyéb közrendi, közbiztonsági igazgatás 

   75.25 Tûzvédelem 

75.25.1   Tûzvédelem 

 75.25.11 75.25.11.0 Tûzoltás, tûzmegelõzés 

 75.25.12 75.25.12.0 Egyéb tûzvédelem 

   75.3 Kötelezõ társadalombiztosítás 

   75.30 Kötelezõ társadalombiztosítás 

75.30.1   Kötelezõ társadalombiztosítás 

 75.30.11 75.30.11.0 Betegségi, baleseti, rokkantsági ellátás 

 75.30.12 75.30.12.0 Társadalombiztosítási nyugellátás 

 75.30.13 75.30.13.0 Munkanélküli-ellátás 

 75.30.14 75.30.14.0 Család-, gyermekellátás 

M 

OKTATÁS 

   80 OKTATÁS 

   80.1 Alapfokú oktatás 

   80.10 Alapfokú oktatás 

80.10.1   Alapfokú oktatás 

 80.10.11 80.10.11.0 Iskoláskor elõtti oktatás 

 80.10.12 80.10.12.0 Egyéb alapfokú oktatás 

   80.2 Középfokú oktatás 

   80.21 Általános középfokú oktatás 

80.21.1   Általános középfokú oktatás 

 80.21.11 80.21.11.0 Középfokú általános alapoktatás 

 80.21.12 80.21.12.0 Középiskolai általános oktatás 

   80.22 Szakmai középfokú oktatás 



80.22.1 80.22.10 80.22.10.0 Szakmai középfokú oktatás 

   80.3 Felsõoktatás 

   80.30 Felsõoktatás 

80.30.1   Felsõoktatás 

 80.30.11  Felsõszintû szakmai képzés 

  80.30.11.1 Post-secondary szakmai oktatás 

  80.30.11.2 Akkreditált iskolarendszerû felsõszintû szakképzés 

 80.30.12  Felsõfokú oktatás, képzés 

  80.30.12.1 Fõiskolai, egyetemi képzés 

  80.30.12.2 Doktori-, mesterképzés 

   80.4 Felnõtt- és egyéb oktatás 

   80.41 Jármûvezetõ-oktatás 

80.41.1   Jármûvezetõ-oktatás 

 80.41.11 80.41.11.0 Gépjármûvezetõ-oktatás 

 80.41.12 80.41.12.0 Repülõ-, hajóvezetõ-oktatás 

   80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás 

80.42.1 80.42.10  Felnõttoktatás 

  80.42.10.1 Szakképesítést adó képzés 

  80.42.10.2 Egyéb képzés, betanítás 

  80.42.10.9 Egyéb, máshova nem sorolt felnõttoktatás 

80.42.2 80.42.20  Egyéb oktatás 

  80.42.20.1 Iskolán kívüli szakmai gyakorlati képzés 

  80.42.20.9 Egyéb máshova nem sorolt oktatás 

N 

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 

   85 EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 

   85.1 Humán-egészségügyi ellátás 

   85.11 Fekvõbeteg-ellátás 

85.11.1   Fekvõbeteg-ellátás 

 85.11.11 85.11.11.0 Fekvõbeteg mûtétes ellátása 

 85.11.12 85.11.12.0 Fekvõbeteg klinikai (nem mûtétes) ellátása 

 85.11.13 85.11.13.0 Fekvõbeteg nõgyógyászati, szülészeti ellátása 



 85.11.14 85.11.14.0 Fekvõbeteg-rehabilitáció 

 85.11.15 85.11.15.0 Fekvõbeteg pszichiátriai ellátása 

 85.11.16 85.11.16.0 Fekvõbeteg egyéb ellátása 

   85.12 Járóbeteg-ellátás 

85.12.1   Járóbeteg-ellátás 

 85.12.11 85.12.11.0 Egészségügyi alapellátás 

 85.12.12 85.12.12.0 Járóbeteg-szakellátás 

   85.13 Fogorvosi szakellátás 

85.13.1   Fogorvosi ellátás, tanácsadás 

 85.13.11 85.13.11.0 Fogszabályozás 

 85.13.12 85.13.12.0 Egyéb fogászati szolgáltatás 

   85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

85.14.1   Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

 85.14.11 85.14.11.0 Szülész szolgáltatás 

 85.14.12 85.14.12.0 Ápolói szolgáltatás 

 85.14.13 85.14.13.0 Fizioterápia és egyéb terápiás szolgáltatás 

 85.14.14 85.14.14.0 Mentõszolgálat 

 85.14.15 85.14.15.0 Kórházon kívüli fekvõbeteg-ellátás 

 85.14.16 85.14.16.0 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás 

 85.14.17 85.14.17.0 Vérellátás, transzplantációs bank 

 85.14.18 85.14.18.0 Egyéb egészségügyi szolgáltatás 

   85.2 Állat-egészségügyi ellátás 

   85.20 Állat-egészségügyi ellátás 

85.20.1   Állat-egészségügyi ellátás 

 85.20.11 85.20.11.0 Hobbiállat egészségügyi ellátása 

 85.20.12 85.20.12.0 Egyéb állat egészségügyi ellátása 

   85.3 Szociális ellátás 

   85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel 

85.31.1   Szociális ellátás elhelyezéssel 

 85.31.11 85.31.11.0 Idõskorúak szociális ellátása elhelyezéssel 

 85.31.12 85.31.12.0 Testi, szellemi fogyatékosok szociális ellátása 
elhelyezéssel 

 85.31.13 85.31.13.0 Gyermekvédelmi ellátás elhelyezéssel 



 85.31.14  Egyéb rászorultak szociális ellátása elhelyezéssel 

  85.31.14.1 Hajléktalanok szociális ellátása elhelyezéssel 

  85.31.14.2 Anyák szociális ellátása elhelyezéssel 

  85.31.14.9 Máshova nem sorolt, egyéb rászorult szociális ellátása 
elhelyezéssel 

 85.31.15  Egyéb szociális ellátás elhelyezéssel 

  85.31.15.1 Menekültek szociális ellátása elhelyezéssel 

  85.31.15.2 Fiatalkorúak javító-intézeti ellátása 

  85.31.15.3 Pszihiátriai-, szenvedélybeteg ellátása elhelyezéssel 

  85.31.15.9 Máshova nem sorolt, egyéb szociális ellátás elhelyezéssel 

   85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 

85.32.1   Szociális ellátás elhelyezés nélkül 

 85.32.11  Gyermekek napközbeni ellátása 

  85.32.11.1 Bölcsõdei ellátás 

  85.32.11.9 Egyéb napközbeni gyermekellátás 

 85.32.12 85.32.12.0 Fogyatékos gyermekek, fiatalok napközi ellátása 

 85.32.13 85.32.13.0 Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás 

 85.32.14 85.32.14.0 Jóléti szolgáltatás 

 85.32.15 85.32.15.0 Foglalkozási rehabilitáció 

 85.32.16  Egyéb szociális ellátás elhelyezés nélkül 

  85.32.16.1 Idõsek nappali intézményi ellátása 

  85.32.16.2 Testi, szellemi fogyatékosok nappali ellátása 

  85.32.16.3 Hajléktalanok nappali ellátása 

  85.32.16.4 Pszichiátriai-, szenvedélybeteg nappali ellátása 

  85.32.16.5 Menekültek nappali ellátása 

  85.32.16.6 Házassági tanácsadás 

  85.32.16.9 Máshova nem sorolt, egyéb szociális ellátás elhelyezés 
nélkül 

O 

EGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS 

   90 SZENNYVÍZ-, HULLADÉKKEZELÉS, 
SZENNYEZÕDÉSMENTESÍTÉS 

   90.0 Szennyvíz-, hulladékkezelés, 
szennyezõdésmentesítés 



   90.01 Szennyvíz gyûjtése, kezelése 

90.01.1   Szennyvíz gyûjtése, kezelése 

 90.01.11  Szennyvíz-elvezetési, -kezelési szolgáltatás 

 90.01.12  Települési folyékony hulladék kezelése 

   90.02 Hulladékgyûjtés-, kezelés 

90.02.1   Hulladékkezelés 

 90.02.11 90.02.11.0 Hulladékgyûjtés 

 90.02.12 90.02.12.0 Hulladékégetés 

 90.02.13 90.02.13.0 Egyéb hulladékkezelés 

 90.02.14  Veszélyes hulladék kezelése 

  90.02.14.1 Veszélyes hulladék elõkezelése 

  90.02.14.2 Veszélyes hulladék ártalmatlanítása termikus úton 

  90.02.14.3 Veszélyes hulladék ártalmatlanítása lerakással 

  90.02.14.4 Veszélyes hulladék ártalmatlanítása egyéb módon 

  90.02.14.5 Veszélyes hulladék gyûjtése 

  90.02.14.6 Veszélyes hulladék begyûjtése 

  90.02.14.7 Veszélyes hulladék tárolása 

  90.02.14.9 Egyéb veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatás 

   90.03 Szennyezõdésmentesítés 

90.03.1   Szennyezõdésmentesítés, közterület-tisztítás 

 90.03.11 90.03.11.0 Talaj, felszín alatti vizek szennyezõdésmentesítése 

 90.03.12 90.03.12.0 Szennyezett felszíni vizek tisztítása 

 90.03.13 90.03.13.0 Területtisztítás 

   91 ÉRDEKKÉPVISELET 

   91.1 Vállalkozói, szakmai érdekképviselet 

   91.11 Vállalkozói érdekképviselet 

91.11.1 91.11.10 91.11.10.0 Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet 

   91.12 Szakmai érdekképviselet 

91.12.1 91.12.10 91.12.10.0 Szakmai érdekképviselet 

   91.2 Szakszervezeti tevékenység 

   91.20 Szakszervezeti tevékenység 

91.20.1 91.20.10 91.20.10.0 Szakszervezeti tevékenység 

   91.3 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

   91.31 Egyházi tevékenység 



91.31.1 91.31.10 91.31.10.0 Egyházi tevékenység 

   91.32 Politikai tevékenység 

91.32.1 91.32.10 91.32.10.0 Politikai tevékenység 

   91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, 
társadalmi tevékenység 

91.33.1   Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi 
szolgáltatás 

 91.33.11 91.33.11.0 Közcélok támogatása 

 91.33.12 91.33.12.0 Szociális csoportok védelme 

 91.33.13 91.33.13.0 Ifjúsági egyesülések 

 91.33.14 91.33.14.0 Egyéb tagsági viszonyon alapuló szolgáltatás 

   92 SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT 

   92.1 Film-, videogyártás 

   92.11 Film-, videogyártás 

92.11.3   Film-, video-, DVD-gyártás 

 92.11.31 92.11.31.0 Film-, video-, DVD-készítéssel kapcsolatos szolgáltatás 

 92.11.32 92.11.32.0 Film-, videogyártás, CD, DVD készítés kiegészítõ 
szolgáltatásai 

   92.12 Film-, videoterjesztés 

92.12.1 92.12.10 92.12.10.0 Film-, video-, DVD-lemez terjesztése 

   92.13 Mozgóképvetítés 

92.13.1   Film-, videovetítés 

 92.13.11 92.13.11.0 Filmvetítés 

 92.13.12 92.13.12.0 Videovetítés, DVD lejátszás 

   92.2 Rádió-televízió mûsorszolgáltatás 

   92.20 Rádió-televízió mûsorszolgáltatás 

92.20.1   Rádió-, televíziómûsor-szolgáltatás 

 92.20.11 92.20.11.0 Rádiómûsor-szolgáltatás 

 92.20.12 92.20.12.0 Televíziómûsor-szolgáltatás 

92.20.2 92.20.20 92.20.20.0 Tv, rádió reklámidõ eladása 

   92.3 Egyéb szórakoztatás 

   92.31 Alkotó- és elõadómûvészet 

92.31.1 92.31.10 92.31.10.0 Mûvészeti tevékenység 
92.31.2   Elõadó-, alkotómûvészet 

 92.31.21 92.31.21.0 Elõadómûvészet 

 92.31.22 92.31.22.0 Alkotótevékenység 



   92.32 Mûvészeti kiegészítõ tevékenység 

92.32.1 92.32.10 92.32.10.0 Mûvészeti kiegészítõ szolgáltatás 

   92.33 Vásári, vidámparki szórakoztatás 

92.33.1 92.33.10 92.33.10.0 Vásári, vidámparki szórakoztatás 

   92.34 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 

92.34.1   Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 

 92.34.11 92.34.11.0 Cirkusz (varieté, revümûsor, kaszkadõrbemutató) 

 92.34.12 92.34.12.0 Táncoktatás, táncrendezvény szolgáltatás 

 92.34.13  Vegyes, egyéb szórakoztatás 

  92.34.13.1 Játékautomata üzemeltetése 

  92.34.13.9 Egyéb szórakoztatás 

   92.4 Hírügynökségi tevékenység 

   92.40 Hírügynökségi tevékenység 

92.40.1 92.40.10 92.40.10.0 Hírügynökségi szolgáltatás 

   92.5 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális 
tevékenység 

   92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység 

92.51.1   Könyvtári, levéltári szolgáltatás 

 92.51.11 92.51.11.0 Könyvtári szolgáltatás 

 92.51.12 92.51.12.0 Levéltári szolgáltatás 

   92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség 
védelme 

92.52.1   Múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme 

 92.52.11  Múzeumi szolgáltatás, mûvészeti kiállítás 

  92.52.11.1 Múzeumi szolgáltatás 

  92.52.11.2 Képzõ-, ipar-, fotó-, egyéb mûvészeti kiállítás 

 92.52.12 92.52.12.0 Történelmi hely, épület bemutatása 

   92.53 Növény-, állatkert mûködtetése 

92.53.1   Állat-, növénykert, védett természeti érték bemutatása 

 92.53.11 92.53.11.0 Állat-, növénykerti szolgáltatás 

 92.53.12 92.53.12.0 Védett természeti érték bemutatása 

   92.6 Sporttevékenység 

   92.61 Sportlétesítmény mûködtetése 

92.61.1 92.61.10 92.61.10.0 Sportpálya, stadion mûködtetése 

   92.62 Egyéb sporttevékenység 



92.62.1   Egyéb sportszolgáltatás 

 92.62.11 92.62.11.0 Sportesemény promóciója 

 92.62.12 92.62.12.0 Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása 

 92.62.13 92.62.13.0 Máshova nem sorolt, egyéb sportszolgáltatás 

   92.7 Egyéb szabadidõs tevékenység 

   92.71 Szerencsejáték, fogadás 

92.71.1 92.71.10  Szerencsejáték, fogadás 

  92.71.10.1 Sorsolásos játék szervezése 

  92.71.10.2 Pénznyerõ-automata üzemeltetése 

  92.71.10.3 Játékkaszinó mûködtetése 

  92.71.10.4 Fogadásszervezés 

  92.71.10.9 Szerencsejáték, sorsolás kiegészítõ szolgáltatás 

   92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidõs 
tevékenység 

92.72.1   Máshova nem sorolható egyéb szabadidõs szolgáltatás 

 92.72.11 92.72.11.0 Szabadidõpark, szórakoztatási célú vásár, kiállítás 

 92.72.12 92.72.12.0 Máshova nem sorolt, egyéb szabadidõs szolgáltatás 

   93 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 

   93.0 Egyéb szolgáltatás 

   93.01 Textil, szõrme mosás, tisztítás 

93.01.1   Mosás, tisztítás 

 93.01.11 93.01.11.0 Mosodai gyûjtõszolgálat 

 93.01.12 93.01.12.0 Önkiszolgáló mosoda 

 93.01.13 93.01.13.0 Textil-, ruhatisztítás 

 93.01.14 93.01.14.0 Száraztisztítás 

 93.01.15 93.01.15.0 Vasalás 

 93.01.16 93.01.16.0 Ruhafestés, színezés 

   93.02 Fodrászat, szépségápolás 

93.02.2   Fodrászat, szépségápolás 

 93.02.21 93.02.21.0 Nõi fodrászat 

 93.02.22 93.02.22.0 Férfi fodrászat 

 93.02.23 93.02.23.0 Kozmetika, kéz- és lábápolás 

   93.03 Temetkezés 



93.03.1   Temetkezési, krematóriumi szolgáltatás 

 93.03.11 93.03.11.0 Temetõ kezelése, hamvasztás 

 93.03.12  Temetés, temetést kiegészítõ szolgáltatás 

  93.03.12.1 Temetés 

  93.03.12.2 Temetést elõkészítõ, azt kiegészítõ szolgáltatás 

   93.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

93.04.1 93.04.10 93.04.10.0 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

   93.05 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás 

93.05.1   Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás 

 93.05.11  Hobbiállat-gondozás 

 93.05.12  Egyéb személyi jellegû szolgáltatás 

  93.05.12.1 Asztrológiai, spiritiszta szolgáltatás 

  93.05.12.2 Partnerközvetítés 

  93.05.12.3 Gyermekfelügyelet 

  93.05.12.4 Szexuális szolgáltatás 

  93.05.12.9 Egyéb fel nem sorolt szolgáltatás 

P 

HÁZTARTÁSOK TEVÉKENYSÉGE 

   95 ALKALMAZOTTAT FOGLALKOZTATÓ 
HÁZTARTÁS 

   95.0 Alkalmazottat foglalkoztató háztartás 

   95.00 Alkalmazottat foglalkoztató háztartás 

95.00.1 95.00.10 95.00.10.0 Alkalmazottat foglalkoztató háztartás 

   96 HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA 
TÖRTÉNÕ TERMÉKELÕÁLLÍTÁSA 

   96.0 Háztartás saját fogyasztásra történõ 
termékelõállítása 

   96.00 Háztartás saját fogyasztásra történõ 
termékelõállítása 

96.00.1 96.00.10 96.00.10.0 Háztartás saját fogyasztásra történõ termékelõálIítása 

   97 HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA 
VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSA 

   97.0 Háztartás saját fogyasztásra végzett 
szolgáltatása 

   97.00 Háztartás saját fogyasztásra végzett 
szolgáltatása 

97.00.1 97.00.10 97.00.10.0 Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása 



Q 

TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET 

   99 TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET 

   99.0 Területen kívüli szervezet 

   99.00 Területen kívüli szervezet 

99.00.1 99.00.10 99.00.10.0 Területen kívüli szervezet 

A szolgáltatások tartalmi meghatározása a rendszerezés rendjében 

A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS 

01 MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 

   01.4 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás 

   
01.41 Növénytermelési szolgáltatás 

01.41.1 
  

Növénytermelési, parkosítási szolgáltatás 

 
01.41.11 01.41.11.0 Növénytermelési szolgáltatás 

   
Növénytermelési, kertészeti bérmunka 

   Idetartozik a szántóföldi növénytermesztés vagy kertészeti 
(zöldség, virág, dísznövény, szõlõ, gyümölcs) termesztés 
egészének vagy speciálisan növénytermesztési, kertészeti 
részfolyamatainak önálló, elkülönült elvégzése (általában 
megbízásos alapon), pl. talaj-elõkészítés, vetés, trágyázás-
növényvédelem, öntözés, szõlõ-, gyümölcsfaápolás, 
betakarítás stb. A betakarításhoz kapcsolódó tevékenység: 
a mezõgazdaságban megtermelt termékeknek megbízás 
alapján végzett, értékesítésre, tárolásra, 
továbbfelhasználásra való elõkészítése, mint pl. tisztítás, 
darabolás, levéltelenítés, osztályozás, héjazás-hámozás, a 
rizs fényesítése, polírozása, burkolása, hántolása, a 
fõzelékfélék ipari értékesítéshez szükséges elsõdleges, 
közvetlen piaci csomagolása és rövid idõre való 
tartósítása, szárítás, hûtés, (len)áztatás vagy nagybani 
csomagolás, beleértve az oxigénmentes gázcsomagolást 
is. Mezõgazdasági gépek, berendezések mezõgazdasági 
munka végzésére való kölcsönzése kezelõszemélyzettel 
együtt, a növénytermelési, kertészeti, mezõgazdasági 
kártevõk irtása, az öntözõrendszerek mûködtetése. 

   Nem ide tartozik: a növényi rostok kikészítése (17.1), az 
elkülönülten végzett, nem speciális mezõgazdasági 
szolgáltatások [SZJ megfelelõ csoportjai, pl. tárolás 
(63.12)]; a hûtött áru tárolása (63.12.11), a 



mezõgazdasági gépek, berendezések kölcsönzése kezelõ 
nélkül (71.31.10), a csomagolás (74.82.10), az agronómus 
és az agrárközgazdász által nyújtott termelésszervezési 
tanácsadás (74.14.15) 

   
Növény-egészségügyi szolgálat 

   Idetartozik a növényi betegségek, kórtünetek, illetve a 
növényeket károsító szervezetek (rovarok, atkák, 
rágcsálók, más paraziták stb.) azonosítása. A kártevõk és 
betegségek megjelenési valószínûségének és várható 
kártételi veszélyének elõrejelzése. 

   
Talajerõ-gazdálkodási szolgáltatás 

   Idetartozik az üzemi talajhasználat egységes rendszerének 
kialakításán belül a talajjavítás, talajvédelem, rekultiváció 
és üzemi vízrendezés körében végzett minden olyan 
munka, amely a talaj termõképességének, táperejének 
megõrzése, visszaállítása érdekében történik, a talaj 
javítását, védelmét szolgálja (kivéve az Építményjegyzék 
alapján besorolható beruházási munkákat). A felsorolt 
mûveletek a talaj termõrétegére vonatkoznak. 

   Nem ide tartozik: a meliorációs célú építmények építése 
(45), a termõföld laboratóriumi vizsgálata, elemzése 
(74.30.11). 

   
Egyéb növénytermelési szolgáltatás 

   Máshova nem sorolt mezõgazdasági szolgáltatások 
végzése, a kitermelt termõföld elhelyezése, a mezõõri 
tevékenység ellátása. 

   Nem ide tartozik: a földterület (valamennyi mûvelési ágra 
vonatkozóan) forgalmazása (70.12.14), a földterület 
(valamennyi mûvelési ágra vonatkozóan) bérbeadása 
(70.20.12), az elkülönült marketingtevékenység 
(74.14.13), az agronómus és az agrárközgazdász által 
nyújtott termelésszervezési tanácsadás (74.14.15), a 
mezõgazdasági, vadgazdálkodási, erdõgazdálkodási 
szakmai tervezés, szakértés (74.87.16.1), a termésbecslés 
(74.87.16.1), a mezõgazdasági termékek, termõföld 
laboratóriumi vizsgálata, elemzése (74.30.11), a 
mezõgazdasági fajtaminõsítés (74.87.16.1), az 
épületekben, zárt területeken végzett fertõtlenítés, és nem 
mezõgazdasági kártevõk irtása (74.70.11), a 
mezõgazdasági kiállítás, vásár szervezése (74.87.15). 

 
01.41.12 01.41.12.0 Parkosítási, zöldterületi szolgáltatás 

   
Parkosítás, zöldterület létesítése, gondozása 

   Idetartozik a parkok, zöldterületek, fasorok létesítése 



céljából község, város belterületén (közterületen, 
temetõkben), magán- és köztulajdonú gazdálkodó 
szervezetek, intézmények területén, közlekedési 
fõútvonalak, vízi közlekedés, álló- és folyóvizek 
környezetében, épületek belsõ tereiben virágok, 
dísznövények, fák, cserjék telepítése, azok gondozása, 
növényápolás, -öntözés, növényvédelem, füvesítés, 
pázsitnyírás, -pótlás, -felújítás, fakivágás, gallyazás stb. 
Idetartozik a parkok, egyéb zöldterületek (a bennük lévõ 
játszóterek) meglévõ létesítményeinek, berendezési 
tárgyainak (padok, játszóeszközök, sporteszközök, kutak, 
sétányok stb.) gondozása, fák metszése és bokrok nyesése, 
növényápolás. 

   Nem ide tartozik: a parkokban lévõ ipari termékek, 
építmények elkülönült karbantartása (ipar és építõipar 
megfelelõ osztálya), a mezõgazdasági, illetve 
erdõgazdasági területen húzódó magasfeszültségû 
villamos-, gáz- és egyéb csõvezeték alatti, fölötti gallyazás 
(02.02.10.9), a kertek, parkok, sportpályák és hasonló 
célú zöldterületek tervezése (74.20.52). 

   
Védett természeti terület mezõgazdasági gondozása 

   Idetartozik a jellegzetes, természeti adottságaiban 
lényegesen meg nem változtatott, védett természeti 
területté nyilvánított tájon lévõ növény- és állatfajok, a 
földfelszíni formák és ezek együttesének megóvása és 
gondozása, tájkertészeti karbantartása, értéknövelõ 
rekultivációja az adott területen felmerülõ mezõgazdasági 
és erdõgazdálkodási jellegû munkák elvégzésével. 

   Nem ide tartozik: az állat- és növénykert, védett természeti 
érték irányítása, felügyelete, bemutatása, (92.53.1). 

   
01.42 Állattenyésztési szolgáltatás 

01.42.1 01.42.10 01.42.10.0 Állattenyésztési szolgáltatás 

   
Állattenyésztési bérmunka 

   
Az állattenyésztési bérmunka esetében a mezõgazdasági 
termelõ a tulajdonában levõ állatokkal kapcsolatos 
állattenyésztési tevékenységet vagy annak egy részét, 
elõre meghatározott pénzbeni vagy természetbeni díjazás 
ellenében mással végezteti. 

   Idetartozik az állattenyésztés egésze vagy speciális 
részfolyamatainak elkülönült végzése, pl. gazdasági 
haszonállatok gondozása, fejése, férõhelyük, istállók 
tisztítása, szexálás, pataápolás, tojástisztítás és -
osztályozás, tolltépés, birkanyírás, prémes állatok 
lenyúzása (nem vágóhídi). 



   Nem ide tartozik: az állat-egészségügyi ellátás (85.20.1), 
haszonállat törzskönyvezése (74.87.16.1), az agronómusi 
és agrárközgazdasági kérdésekben nyújtott üzletviteli 
termelésszervezési tanácsadás (74.14.15), a gazdasági 
haszonállat kölcsönzése (71.34.10.2), az állatkozmetika 
(93.05.11), a hobbiállatok ellátása, gondozása, idomítása, 
a biztonságikutya-kiképzés (rendõrkutya is) (93.05.11),), a 
vadgazdálkodási bérmunka (01.50.10), a halászati, 
haltenyésztési bérmunka (05.0), a versenyistállók és 
kennelek szolgáltatásai (96.62.13). 

   
Megtermékenyítõ szolgálat 

   Idetartozik az állatok mesterséges és természetes 
megtermékenyítésével kapcsolatos önálló, elkülönült 
szolgáltatás. 

   
Egyéb állattenyésztési szolgáltatás 

   Idetartozik pl. az éti csiga gyûjtése. 

   
01.5 Vadgazdálkodás 

   
01.50 Vadgazdálkodás 

01.50.1 01.50.10 01.50.10.0 Vadgazdálkodási szolgáltatás  

   Idetartozik a vadgazdálkodási tevékenység egészének 
vagy speciális vadgazdálkodási részfolyamatainak 
elkülönült végzése, valamint a megbízási díj ellenében 
végzett vadgazdálkodási célú állományszabályozás. 

   Nem ide tartozik: a sport- és hobbivadászat (92.62.13), az 
agronómusi és az agrárközgazdasági kérdésekben nyújtott 
üzletviteli, termelésszervezési tanácsadás (74.14.15), az 
agrárgazdasági szakmai tervezés, szakértés, (74.87.16.1), 
a vágóhídi irha, bõr és egyéb haszontermék termelése 
(BTO). 

02 ERDÕGAZDÁLKODÁS 

   02.0 Erdõgazdálkodás 

   
02.02 Erdõgazdálkodási szolgáltatás 

02.02.1 02.02.10 02.02.10.0 Erdõgazdálkodási szolgáltatás 

   
Erdõgazdálkodási bérmunka  

   Idetartozik az erdõgazdálkodási folyamat egészének vagy 
speciális erdõgazdálkodási részfolyamatainak elkülönült 
végzése, pl. erdészeti szaporítóanyag gyûjtése, 
erdõtelepítés, -tisztítás, -felújítás, fakitermelés és a 



fakitermeléshez kapcsolódó, ipari terméket nem 
eredményezõ szolgáltatás (megbízás alapján), mint 
darabolás, erdei termék elõállítása (pl. bányafa, karó, 
hasított oszlop stb.), kitermelt fa erdõn belüli, nem 
elkülönült mozgatása. 

   Nem ide tartozik: a kertek, városi parkok és zöldterületek 
létesítése, gondozása külön megbízás alapján (01.41.12). 

   
Különleges rendeltetésû erdõ, terület gondozása  

   Idetartozik a települések környékén, illetve közelében 
egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésû erdõk, 
pihenés céljára fenntartott parkerdõk vagy más helyen 
nagy területet magukba foglaló, különleges természeti 
adottságokkal rendelkezõ gyógy-, üdülõ-, séta- stb. 
(közjóléti) erdõk gondozása és rendeltetésének megfelelõ 
használatot elõsegítõ rendben tartása. A hatáskörrel 
rendelkezõ szervek által elsõdlegesen védelmi 
rendeltetésûvé nyilvánított (a természet-, tájképi és 
talajvédelmet, parkvédelmet, valamint egyéb védelmi célt 
- út, vasút, töltés, bánya, épület stb. - szolgáló) erdõk 
mûvelése, ápolása. Tudományos kutatások szempontjából 
jelentõs, más éghajlatú tájakról honosított, illetve 
kipusztulófélben lévõ különbözõ növényekkel (fák, 
díszcserjék, virágok stb.) beültetett zárt területek, 
növénytelepítések, történelmi vagy botanikus kertek, 
arborétumok védelme, gondozása. 

   Nem ide tartozik: a kertek, városi parkok és zöldterületek 
létesítése, gondozása külön megbízás alapján (01.41.12). 

   
Egyéb erdõgazdálkodási szolgáltatás  

   Az erdõvel kapcsolatos különbözõ gazdálkodási és 
társadalmi igények (pl. emlékhelyek rendben tartása) 
kielégítése. Idetartozik a települések külterületén, 
mezõgazdasági, illetve erdõgazdasági területen húzódó 
magasfeszültségû villamos-, gáz- és egyéb csõvezeték 
alatt (körül), valamint utak és vasutak mentén a 
mezõgazdasági és erdészeti tevékenység biztonságát 
szolgáló fakivágás, gallyazás, bozótirtás, erdei 
tûzmegelõzés elkülönült végzése stb. 

   Nem ide tartozik: az erdészeti szaporítóanyag 
fajtaminõsítése (74.87.16.1), az agronómusi, 
agrárközgazdásági kérdésekben nyújtott 
termelésszervezési, üzletviteli tanácsadás (farmoknak, 
gazdaságoknak stb.) (74.14.15), mezõgazdasági, 
vadgazdálkodási, erdõgazdálkodási szakmai tervezés, 
szakértés (74.87.16.1) 

B HALGAZDÁLKODÁS 



05 HALGAZDÁLKODÁS 

   05.0 Halgazdálkodás 

05.00.6 
  

Halgazdasággal kapcsolatos szolgáltatás 

  
05.00.60 Haltelepi, haltenyésztési szolgáltatás.  

   
05.01 Halászat 

05.01.1 05.01.10 
 

Halászati szolgáltatás 

  
05.01.10.1 Halászati bérmunka  

   Idetartozik a halászati termelés egészének vagy speciális 
részfolyamatainak elkülönült végzése. 

  
05.01.10.9 Egyéb halászati szolgáltatás  

   Idetartozik a halászattal kapcsolatos minden olyan 
szolgáltatás, amely a 05.01.10.1 tételébe nem sorolható. 

   Nem ide tartozik: a sport-, vagy hobbihorgászat 
(92.62.13), az agronómus és az agrárközgazdász által 
nyújtott termelésszervezési tanácsadói szolgáltatás 
(74.14.15). 

   
05.02 Haltenyésztés 

05.02.1 05.02.10 05.02.10.0 Haltenyésztési szolgáltatás 

  
05.02.10.1 Halgazdálkodási bérmunka  

   Idetartozik a halgazdálkodási termelés egészének vagy 
speciális részfolyamatainak elkülönült végzése. 

  
05.02.10.9 Egyéb halgazdálkodási szolgáltatás  

   Idetartozik a halgazdálkodással kapcsolatos minden olyan 
szolgáltatás, amely a 05.02.10.1 tételébe nem sorolható. 

   Nem ide tartozik: az agronómus és az agrárközgazdász 
által nyújtott termelésszervezési tanácsadói szolgáltatás 
(74.14.15), a szabadidõs és sporthorgászati területek 
mûködtetése (92.62.13). 

  

C+D+E IPAR 

C BÁNYÁSZAT 

   Idetartozik: az ásványi nyersanyag kitermelési 
részfolyamatainak elvégzése, a bányászati termékek 
elõkészítése (õrlés, tisztítás, dúsítás), bányamentés stb., a 
kõolaj és földgáz kitermelési feltételeinek megteremtésével 



kapcsolatos szolgáltatás (beleértve a fúrótorony, az olaj- és 
gázkút építését is). 

   Nem ide tartozik: lelõhelyek feltáró geológiai és geofizikai 
kutatása, nyersanyagok készletfeltáró kutatófúrása, 
amennyiben építményt nem eredményez (74.20.71), 
geológiai, geofizikai és szeizmikus mérések végzése 
(74.20.72), lelõhelyek bányászatra való elõkészítése 
(45.11.30), víztermelés (41.00), a talaj próbafúrása, 
talajmintavétel, építési, geofizikai, geológiai és hasonló 
célokra (45.12.10.0). 

   
A bányászati szolgáltatás alábbiakban részletezett csoportjai 
(TEÁOR '03 4 számjegyû szakágazati kódja + a 9-es 
számjegy) magukba foglalják az adott szakágazatba tartozó 
tevékenységekkel (ásványok bányászatával) kapcsolatos 
valamennyi szolgáltatást, amelyet végezhetnek 
bérmunkában vagy megvásárolt anyagon, terméken is (pl.: 
10.20.9 Barnaszén-bányászattal kapcsolatos szolgáltatás). 

   Amennyiben az SZJ 5 számjegyû csoportját tovább 
részletezzük, annak külön tartalmi meghatározást adunk 
(pl.: 11.20.12 Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás és a 
kõolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos hasonló 
szolgáltatás). 

CA ENERGIAHORDOZÓ BÁNYÁSZATA 

10 SZÉNBÁNYÁSZAT, TÕZEGKITERMELÉS 

   10.1 Feketeszén-bányászat 

   
10.10 Feketeszén-bányászat 

10.10.1 10.10.13 10.10.13.0 Feketeszén-bányászat járulékos szolgáltatásai  

   Idetartozik: a feketeszén tisztítása, méret szerinti 
válogatása, osztályozása, porítása, õrlése és brikettezése 
(agglomerációja). 

10.10.9 10.10.90 10.10.90.0 Feketeszén-bányászattal kapcsolatos szolgáltatás (kivéve: 
járulékos szolgáltatások) 

   
10.2 Barnaszén, lignit bányászata 

   
10.20 Barnaszén, lignit bányászata 

10.20.9 10.20.90 10.20.90.0 Barnaszén, lignit bányászatával kapcsolatos szolgáltatás 

   
10.3 Tõzegkitermelés 

   
10.30 Tõzegkitermelés 



10.30.9 10.30.90 10.30.90.0 Tõzegkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatás 
  

11 KÕOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS, -SZOLGÁLTATÁS 

   11.1 Kõolaj-, földgázkitermelés 

   
11.10 Kõolaj-, földgázkitermelés 

11.10.3 11.10.30 11.10.30.0 Földgáz cseppfolyósítása, gázzá történõ visszaalakítása 
szállítási célra 

11.10.9 11.10.90 11.10.90.0 Kõolaj-, földgázkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatás 
(11.20-ba tartozók kivételével) 

   Nem ide tartozik: a cseppfolyós kõolaj gáz kinyerése a 
kõolaj feldolgozása során (23.20.9), a csõvezeték 
üzemeltetése (60.30), a kõolaj- és földgázlelõhely 
bányászati célra történõ elõkészítése (45.11.30), kõolaj- 
és földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási szolgáltatás 
(11.20.11). 

   
11.2 Kõolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás 

   
11.20 Kõolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás 

11.20.1 
  

Kõolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás (kutatás nélkül) 

 
11.20.11 11.20.11.0 Kõolaj-, földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási 

szolgáltatás 

 
11.20.12 11.20.12.0 Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás  

   Idetartozik: a kõolaj és földgázkitermeléshez kapcsolódó 
szolgáltatás, például: fúrótorony építése, javítása, bontása, 
kútnyílások cementtel való burkolása, szivattyúzása, 
betömése és megszüntetése, speciális tûzoltó szolgáltatás. 

   Nem ide tartozik: a kõolaj és földgázkutatási szolgáltatás 
(74.20.71). 

12 URÁN-, TÓRIUMÉRC-BÁNYÁSZAT 

   12.0 Urán-, tóriumérc-bányászat 

   
12.00 Urán-, tóriumérc-bányászat 

12.00.9 12.00.90 12.00.90.0 Urán-, tóriumérc-bányászattal kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: az urán- és tóriumérc dúsításával, a 
fémurán gyártásával, a hasadó vagy átalakulásra képes 
anyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (23.30.9, 



74.20.72). 

CB EGYÉB ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT 

13 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA 

   13.1 Vasércbányászat 

   
13.10 Vasércbányászat 

13.10.9 13.10.90 13.10.90.0 Vasércbányászattal kapcsolatos szolgáltatás 

   
13.2 Színes fémérc bányászata 

   
13.20 Színes fémérc bányászata 

13.20.9 13.20.90 13.20.90.0 Színes fémérc bányászattal kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a timföldgyártással kapcsolatos 
szolgáltatás (27.42.90). 

14 EGYÉB BÁNYÁSZAT 

   14.1 Kõfejtés 

   
14.11 Építõkõ, díszítõkõ fejtése 

14.11.9 14.11.90 14.11.90.0 Építõkõ, díszítõkõ fejtésével kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a kõfejtéstõl elkülönülten végzett 
kõfaragással, -megmunkálással és -csiszolással 
kapcsolatos szolgáltatás (26.70.9). 

   
14.12 Mészkõ, gipsz, kréta bányászata 

14.12.9 14.12.90 14.12.90.0 Mészkõ, gipsz, kréta bányászatával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   
14.13 Pala bányászata 

14.13.9 14.13.90 14.13.90.0 Pala bányászatával kapcsolatos szolgáltatás 

   
14.2 Homok-, agyagbányászat 

   
14.21 Kavics-, homokbányászat 

14.21.9 14.21.90 14.21.90.0 Kavics, homok bányászatával kapcsolatos szolgáltatás 

   
14.22 Agyag-, kaolinbányászat 

14.22.9 14.22.90 14.22.90.0 Agyag, kaolin bányászatával kapcsolatos szolgáltatás 

   
14.3 Vegyi ásvány bányászata 



   
14.30 Vegyi ásvány bányászata 

14.30.9 14.30.90 14.30.90.0 Vegyi ásvány bányászatával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a sótermeléssel kapcsolatos szolgáltatás 
(14.40.9). 

   
14.4 Sótermelés 

   
14.40 Sótermelés 

14.40.9 14.40.90 14.40.90.0 Sótermeléssel kapcsolatos szolgáltatás 

   
14.5 Máshova nem sorolt egyéb bányászat 

   
14.50 Máshova nem sorolt egyéb bányászat 

14.50.9 14.50.90 14.50.90.0 Máshova nem sorolt egyéb bányászattal kapcsolatos 
szolgáltatás 

D FELDOLGOZÓIPAR 

   A feldolgozóipari szolgáltatás eredményeként általában nem 
jön létre dologi, tárgyi jellegû új termék, hanem valamely 
már meglevõ termék értéke (használhatósága) növekszik, 
helyreáll, illetve megmarad. A feldolgozóipari 
szolgáltatáson belül az alábbi tevékenységcsoportokat 
különböztetjük meg. 

   
1. Szerelési munkák (TEÁOR '03 4 számjegy + 91-es) 

   Különbséget kell tenni: a gépek üzembe helyezése, 
technológiai rendszerek, berendezések helyszíni szerelése 
(1/a) és az ipari termékek összeszerelése között (1/b). 

   
1/a Feldolgozóipari szolgáltatásnak minõsül a tárgyi 
eszköz (gép, berendezés, készülék) megrendelésre, 
elkülönülten végzett üzembe helyezése, mindazokkal a 
szerelési, vizsgálati, próbajáratási, mérési, átadás-átvételi és 
dokumentálási tevékenységekkel együtt, amelyek 
szükségesek és közvetlenül kapcsolódnak az új tárgyi 
eszköz létesítéséhez, illetve már meglévõk használati értékét 
növelõ rekonstrukciójához, cseréjéhez. 

   Idetartozik: a technológiai rendszerek, gyártósorok és 
hasonló összetett beruházási javak üzemképes állapotba 
hozását célzó helyszíni technológiai szerelés, a csatlakozási 
pontokba történõ bekötés. A technológiai szerelés során 
korábban elõállított (BTO-os számmal rendelkezõ) 
termékeket használnak fel mûködõképes berendezés 
együttes létrehozására, amelynek célja valamilyen termék 
elõállítása, illetve szolgáltatás elvégzése, és amely az elõírt 



felhasználási célt egységesen irányítható technológiai 
berendezésként valósítja meg. A technológiai szerelés 
irányulhat új berendezés együttes létesítésére az elõre 
gyártott részegységek összeállításával, vagy már meglévõ, 
üzemeltetett technológiai rendeltetésû létesítmények 
használati értékét növelõ rekonstrukciójára, cseréjére.  

   A szerelés fogalmába tartozik az üzemképes berendezések, 
gyártósorok le- és szétszerelése is. 

   Nem ide tartozik: a daruzott csarnokban a technológiai 
szerelésnek nem része a támasztó vezeték/gerendázat, mivel 
az Építményjegyzék által meghatározott építményhez 
tartozik (45). Az erõmûi, vegyipari, bányászati, 
mezõgazdasági stb. folyamatok berendezéseinek 
technológiai szerelésébe nem tartozik bele az 
épületgépészeti berendezések (a víz vételezését és 
elvezetését, a légtechnikát, az elektromos, informatikai, 
hõellátó, hidraulikus stb. hálózatokat mûködtetõ) szerelése 
(45). Az összetett (pl.: CT, ultrahangos) orvosi készülékek 
helyszíni szerelése ipari szolgáltatás 33.10.91 (ha nem része 
az üzemben végzett termékelõállításnak, mint befejezõ 
mûvelet). Nem a feldolgozóiparba tartoznak a 
megrendelésre, harmadik fél közremûködésével végzett nem 
ipari tevékenységek, ezeket az SZJ megfelelõ csoportjaiba 
kell sorolni pl.: a diagnosztikai szoftver létrehozása (72), a 
gépkönyvek és hasonló segédletek kidolgozása (74.20), a 
kezelõk szakmai továbbképzése (80.42), a mûszaki 
létesítmény technológiai szereléséhez kapcsolódóan 
szerzõdés keretében, harmadik fél által végzett 
minõségvizsgáló (74.30), szakvéleményezõ, dokumentáló 
anyag készítése (74.20), oktatás (80), szoftverkészítõ, 
adatfeldolgozó szolgáltatás (72). 

   
1/b Ipari termékek összeszerelése 

   Nem saját elõállítású kész egységek, késztermékek 
egymáshoz csatlakoztatásával, elõírt konfigurálásával, 
kombinálásával ipari késztermékek elkülönült 
összeszerelése, üzembe helyezése, a rendeltetésnek 
megfelelõ vizsgálati eljárásokkal együtt. 

   Idetartoznak pl. a híradás-, irányítás-, számítás- és 
méréstechnikai, ipari gyártórendszerek kialakítását célzó 
nem helyszíni összeszerelések, amennyiben a 
megrendelõnek átadott (leszámlázott) vásárolt áruk eredeti 
kialakítását a szolgáltatás lényegében érintetlenül hagyta, a 
termékjegyzék szerinti besorolásukat nem változtatta meg. 

   Idetartozik: továbbá a korábban alkalmazásba vett ipari 
termékek kiegészítése a szolgáltatáshoz elõírt késztermék 
nem helyszíni be-, illetve felszerelésével pl. a funkciók 
bõvítése, a teljesítõképesség növelése érdekében (pl. 



távközlési, mûhold adását vevõ elektronikus alapberendezés 
kiegészítése, beállítása; ipari gyártóberendezés pótlólagos 
automatizálásához elõírt érzékelõk és jelfeldolgozó 
egységek beépítése, beállítása; számítástechnikai hálózat 
bõvítéséhez tartozó kiegészítés és az összeállított eszközök 
üzemi próbája). 

   
2. Javítás és karbantartás (TEÁOR '03 4 számjegy + a 92-
es), felújítás és rekonstrukció (TEÁOR '03 4 számjegy + a 
93-as) 

   Idetartozik: a feldolgozóipari termékek elkülönült, 
megrendelésre végzett javítása, karbantartása, felújítása és 
rekonstrukciója. 

   Javításnak minõsül a hibaelhárítási tevékenység, a csökkent 
értékû termék eredeti értékének nem karbantartás jellegû 
helyreállítása. 

   Karbantartás: a termelõberendezések meghatározott 
idõszakonkénti mûszaki felülvizsgálata, a szükséges 
állagmegóvási és ápolási munkák elvégzése. 

   Felújítás: az a tevékenység, amelynek során a 
rendeltetésszerû használatra alkalmatlanná vált termék ismét 
eredeti használati állapotba kerül alkatrészek, részegységek 
javításával, cseréjével. 

   Rekonstrukció: az eredeti használati értéket növelõ, 
lényeges átalakítással járó javító tevékenység, amely 
esetenként egyúttal korszerûsítést, illetve a termék 
funkciójának változását, bõvülését is eredményezi. 

   Nem ide tartozik: a vállalat saját gépparkjának és 
berendezéseinek karbantartása és javítása a vállalkozás 
fõtevékenységét szolgáló kisegítõ tevékenység, ezért nem 
kíván külön besorolást; a közúti jármûvek javítása (50.20), 
a személyi használati tárgyak, közszükségleti cikkek javítása 
(52.7), a vasúti, kötötpályás gördülõállomány kisebb, az 
üzemeléssel közveztlenül összefüggõ kisebb karbantartása és 
javítása (63.21.10.2), valamint az irodagép és számítógép 
javítása (72.50). 

   
3. Kezelés és kikészítés 

   A kezelés és kikészítés növeli a termék értékét, használati 
értékét, de nem eredményez új terméket (a termék BTO-
kódszáma nem változik). A kezelés és kikészítés 
legfontosabb fajtái: festés, kikészítés, nyomás, fényezés, 
lakkozás stb. 

   A kikészítési szolgáltatások közé tartozik pl. a 
textilkikészítés végzése nem saját elõállítású (vásárolt vagy 
átvett) anyagon, készterméken (fonalon, szöveten, kötött-
hurkolt kelmén, ruházati cikkeken). A textilkikészítõ 



vállalkozás az anyagot, készterméket vagy megvásárolja 
(saját anyagos textilkikészítés) vagy átveszi (bérmunkában 
végzett textilkikészítés), és különféle textilkikészítési 
eljárásoknak veti alá: fehérítés, festés, nyomás stb. (17.30). 

   A kezelési, kikészítési szolgáltatáshoz tartozik az olyan 
felületi kezelés, kikészítés, bevonás, fényezés és hasonló 
értéknövelõ szolgáltatás (pl. hõkezelés, anódos kezelés), 
amelynek célja a fém, fa, porcelán, üveg, egyéb nem fém 
termék védelme, jelölése, díszítése, minõségének 
változtatása. 

   Nem ide tartozik: Az Építményjegyzékbe sorolt építmények 
(híd, úttartozék, fémszerkezet, kerítés stb.) felületi kezelése, 
festése és hasonló bevonása (45). 

   
4. Feldolgozóipari szolgáltatásnak minõsül a feldolgozóipari 
termékek gyártási folyamatához tartozó elemi 
munkafolyamatok, munkamûveletek, amelyeket a 
vállalkozás a megrendelõ anyagán bérmunkában, illetve 
saját elõállítású vagy vásárolt anyagon a megrendelõ részére 
végez. 

   Ezen tevékenységek ellenértéke tartalmazza a végrehajtott 
mûveletek értékét, és tartalmazhatja ezen mûveletekhez 
szükséges nyersanyagok beszerzési értékét is. 

   Nem ide tartozik: A feldolgozóipari termékek teljes gyártási 
folyamata, amelyet a vállalkozás harmadik fél részére 
elvégzett, lásd BTO megfelelõ termékcsoportja. 

   
5. Fontosságra való tekintettel kiemeljük - az elõzõ pontban 
is megemlített - bérmunkában végzett 
részmegmunkálást, amikor a megrendelõ anyagán, félkész 
termékén bérmunka-szerzõdés keretében olyan ipari 
megmunkálást, feldolgozást stb. végeznek, amely az adott 
termék elõállításához szükséges teljes technológiai 
folyamatnak csak bizonyos mûveleteire, részfolyamatára 
terjed ki. Részmegmunkálásnak minõsül a tevékenység 
akkor is, ha a termék-elõállítási folyamatnak csak a befejezõ 
szakaszát végzik el. 

   Nem ide tartozik: (nem minõsül szolgáltatásnak) a 
bérmunkában történõ késztermék-elõállítás, amikor a 
gyártási folyamat összes munkamûveletét elvégzi az 
alvállalkozó. Ez termék-elõállításnak minõsül, amelyet a 
BTO megfelelõ termékcsoportjába kell besorolni. 
Hangsúlyozni szükséges, hogy valamennyi, jellegében, 
részarányában talán jelentéktelennek tûnõ mûvelet (pl.: 
ingnél gombfelvarrás, vasalás) elvégzése szükséges ahhoz, 
hogy a tevékenység késztermék-elõállításnak minõsüljön. 

   
6. Feldolgozóipari szolgáltatásnak minõsül a különféle 



nyomdai mûveletek (nyomás, kötés, betûszedés stb.) 
végzése akár saját, akár hozott anyagon (papíron) (22.2). 

   Nem ide tartozik: egyéb nyomtatott áruk gyártása (BTO: 
2222), nyomólemez és nyomóhenger gyártása (BTO: 
222420 00 00), a kiadói tevékenység, ez termék-
elõállításnak minõsül (a nyomtatott termékek kiadása a BTO 
2211, 2212, 2213, 2215, a hangfelvételek kiadása a BTO: 
2214 termékcsoportjába tartozik). 

   
Feldolgozóipari szolgáltatásnak minõsül a:  

   hangfelvételek sokszorosítása (22.31)  

   videofelvételek sokszorosítása (22.32) és a  

   számítógépes adathordozók sokszorosítása (22.33). 

   Nem ide tartozik: a hangfelvételek kiadása (BTO 2214), a 
videofelvételek kiadása (92.11), a szoftverkiadás (72.20). 

   
7. Feldolgozóipari szolgáltatásnak minõsül az alapanyagok 
és termékek méretre vágása, darabolása (pl. fa-, fémlemez 
szabás, papírvágás, üvegtábla darabolás). 

   
8. Az ipari termékek gyártási folyamat keretében történõ 
csomagolása, kiszerelése a termékelõállító tevékenység 
része (nem szolgáltatás). 

   Nem ide tartozik: az ipari termékek gyártástól elkülönülten 
végzett csomagolása, kiszerelése (74.82.10). 

   
A feldolgozóipari szolgáltatások kódszámrendszere és 
tartalmi meghatározásai 

   A feldolgozóipari szolgáltatások alábbiakban részletezett 
csoportjai (TEÁOR '03 4-számjegyû szakágazati kód + a 
9-es számjegy) magukba foglalják az adott szakágazatba 
tartozó tevékenységekkel (termékek gyártásával) 
kapcsolatos valamennyi szolgáltatást, amelyet végezhetnek 
bérmunkában vagy megvásárolt anyagon, terméken is (pl.: 
18.22.9 Felsõruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás). 

   Terjedelmi korlátok miatt minden egyes feldolgozóipari 
szolgáltatásra vonatkozóan nem adunk tartalmi 
meghatározást. Csak azokat a szolgáltatáscsoportokat láttuk 
el magyarázattal, amelyeknél a részletezettség vagy az 
egyértelmû besorolás ezt megkövetelte. A többi 
feldolgozóipari szolgáltatás tartalmára vonatkozóan a 
TEÁOR tartalmi meghatározásai adnak eligazítást. 

   A TEÁOR '03 4-számjegy + a 9-es számjeggyel jelölt 
szolgáltatás csoportot (SZJ 5 számjegy) a feldolgozóiparban 
az alábbiak szerint részletezzük tovább: 

   TEÁOR '03 4-számjegy + a 91-es: gépek, berendezések és 



más feldolgozóipari termékek üzembe helyezése 

   TEÁOR '03 4-számjegy + a 92-es: gépek, berendezések és 
más feldolgozóipari termékek javítása, karbantartása 

   TEÁOR '03 4-számjegy + 93-tól 98-ig: néhány 
szakágazatban a fenti szolgáltatáson kívül más, az adott 
szakágazatra jellemzõ speciális szolgáltatást is kiemeljük 
(tartalmi meghatározást lásd a megfelelõ helyen). Pl. 
20.10.93.0 Fûrészárut impregnáló szolgáltatás. 

   TEÁOR '03 4-számjegy + a 99-es: egyéb szolgáltatás: az 
elõzõekben ki nem emelt más szolgáltatás. 

  

DA ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA 

15 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA 

   15.1 Húsfeldolgozás 

   
15.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás 

15.11.9 15.11.90 15.11.90.0 Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos 
szolgáltatás (kivéve: baromfi) 

   Nem ide tartozik: a húsgyártástól elkülönülten végzett 
nagykereskedelmi csomagolás (51.32.11), a 
hústermeléstõl elkülönülten, bérmunkában végzett 
csomagolás (74.82.10), az emberi fogyasztásra nem 
alkalmas, állati eredetû olaj és zsír gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (15.41.90). 

   
15.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 

15.12.9 15.12.90 15.12.90.0 Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a baromfihús-termeléstõl elkülönülten 
végzett nagykereskedelmi csomagolás (51.32.11), a 
baromfihús-termeléstõl elkülönülten, bérmunkában 
végzett csomagolás (74.82.10). 

   
15.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 

15.13.9 
  

Hús-, baromfihús-készítmény gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: az állati olajok és zsírok kinyerése 
(15.41.90), a hús- és baromfihús-készítmény gyártástól 
elkülönülten végzett nagykereskedelmi csomagolása 
(51.32.12), a hús- és baromfihús-készítmény gyártástól 
elkülönülten, bérmunkában végzett csomagolása 
(74.82.10). 



 
15.13.93 15.13.93.0 Hús-, baromfihús-készítmény fõzése, elõkészítése  

   Idetartozik: a hús és húskészítmények fõzése és egyéb 
kezelése. 

 
15.13.99 15.13.99.0 Hús-, baromfihús-készítmény gyártásával kapcsolatos 

egyéb szolgáltatás 

   
15.2 Halfeldolgozás 

   
15.20 Halfeldolgozás 

15.20.9 15.20.90 15.20.90.0 Halfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás  

   Idetartozik: hal és haltermékek fõzése, füstölése, sózása, 
szárítása és egyéb kezelése. 

   Nem ide tartozik: az emberi fogyasztásra nem alkalmas 
állati zsírok és olajok kinyerése (15.41.90), a halból 
készült leves gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(15.89.9). 

   
15.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás 

   
15.31 Burgonyafeldolgozás 

15.31.9 15.31.90 15.31.90.0 Burgonyafeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás  

   Idetartozik: a burgonya és burgonya készítmények 
hámozása, szeletelése, fõzése és egyéb kezelése, az abból 
való készítményekkel, burgonyaliszt és -dara gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás. 

   
15.32 Gyümölcs- és zöldséglé gyártása 

15.32.9 15.32.90 15.32.90.0 Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   
15.33 Egyéb gyümölcs-, és zöldségfeldolgozás 

15.33.9 15.33.90 15.33.90.0 Egyéb gyümölcs-, és zöldségfeldolgozással kapcsolatos 
szolgáltatás  

   Idetartozik: a zöldségek, gyümölcsök és készítményeik 
fõzése, sûrítése és egyéb kezelése. 

   Nem ide tartozik: a burgonya és burgonya készítmények 
hámozása, szeletelése, fõzése és egyéb kezelése (15.31.90), 
a cukrozott (kandírozott) gyümölcs és diógyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (15.84.9). 

   
15.4 Növényi, állati olaj gyártása 

   
15.41 Nyersolaj gyártása 



15.41.9 15.41.90 15.41.90.0 Nyersolaj gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a sertészsír és más állati eredetû 
étkezési zsír kiolvasztásával és finomításával kapcsolatos 
szolgáltatás (15.11.9). 

   
15.42 Finomított olaj gyártása 

15.42.9 15.42.90 15.42.90.0 Finomított olaj gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: az emberi fogyasztásra nem alkalmas, 
állati eredetû olajok és zsírok gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (15.41.90). 

   
15.43 Margarin gyártása 

15.43.9 15.43.90 15.43.90.0 Margarin gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
15.5 Tejfeldolgozás 

   
15.51 Tejtermék gyártása 

15.51.9 15.51.90 15.51.90.0 Tejtermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
15.52 Jégkrém gyártása 

15.52.9 15.52.90 15.52.90.0 Jégkrém gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
15.6 Malomipari termék, keményítõ gyártása 

   
15.61 Malomipari termék gyártása 

15.61.9 15.61.90 15.61.90.0 Malomipari termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a burgonyaliszt és -dara gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (15.31.9), a nedves 
gabonamagvak õrlésével kapcsolatos szolgáltatás 
(15.62.9), olajos magvakból, dióból vagy olajos 
magbelekbõl származó, nem zsírtalanított liszt és dara 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (15.41.9). 

   
15.62 Keményítõ gyártása 

15.62.9 15.62.90 15.62.90.0 Keményítõ gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a laktóz gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (15.51.9). 

   
15.7 Takarmány gyártása 

   
15.71 Haszonállat-eledel gyártása 

15.71.9 15.71.90 15.71.90.0 Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 



   Nem ide tartozik: az állatok takarmányozásában 
felhasználható halliszt gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (15.20.9). 

   
15.72 Hobbiállat-eledel gyártása 

15.72.9 15.72.90 15.72.90.0 Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
15.8 Egyéb élelmiszer gyártása 

   
15.81 Kenyér, friss tésztaféle gyártása 

   Nem ide tartozik: a fõznivaló tésztafélék, tészták 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (15.85.9). 

15.81.9 15.81.90 15.81.90.0 Kenyér, friss tésztaféle gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   
15.82 Tartósított lisztes áru gyártása 

15.82.9 15.82.90 15.82.90.0 Tartósított lisztes áru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
15.83 Cukorgyártás 

15.83.9 15.83.90 15.83.90.0 Cukorgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a glukóz, szõlõcukor, glukóz szirup, 
malátacukor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(15.62.9). 

   
15.84 Édesség gyártása 

15.84.9 15.84.90 15.84.90.0 Édesség gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
15.85 Tésztafélék gyártása 

15.85.9 15.85.90 15.85.90.0 Tésztafélék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a tésztát is tartalmazó levesporok és 
száraz leveskészítmények gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (15.89.9). 

   
15.86 Tea, kávé feldolgozása 

15.86.9 15.86.90 15.86.90.0 Tea, kávé feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
15.87 Fûszer, ételízesítõ gyártása 

15.87.9 15.87.90 15.87.90.0 Fûszer, ételízesítõ gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: az asztali (étkezési) só gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (14.40.9). 

   
15.88 Homogenizált és diétás étel gyártása 



15.88.9 15.88.90 15.88.90.0 Homogenizált és diétás étel gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   
15.89 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása 

15.89.9 15.89.90 15.89.90.0 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   
15.9 Italgyártás 

   
15.91 Desztillált szeszes ital gyártása 

15.91.9 15.91.90 15.91.90.0 Desztillált szeszes ital gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: az illatanyag-keverék (pl.: alkoholos 
eszencia) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (24.63.9), 
a szeszes italok termeléstõl elkülönülten végzett 
nagykereskedelmi palackozása (51.34.12), a bérmunkában 
végzett szeszesital-palackozás (74.82.1). 

   
15.92 Etilalkohol gyártása 

15.92.9 15.92.90 15.92.90.0 Etilalkohol gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
15.93 Bortermelés 

15.93.9 15.93.90 15.93.90.0 Bortermeléssel kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a bortermeléstõl elkülönülten végzett, 
átalakítás nélküli nagykereskedelmi (51.34.12), illetve 
bérmunkában történõ palackozás (74.82.1). 

   
15.94 Gyümölcsbor termelése 

15.94.9 15.94.90 15.94.90.0 Gyümölcsbor termelésével kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a bortermeléstõl elkülönülten végzett, 
átalakítás nélküli nagykereskedelmi (51.34.12), illetve 
bérmunkában történõ palackozás (74.82.1). 

   
15.95 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása 

15.95.9 15.95.90 15.95.90.0 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   
15.96 Sörgyártás 

15.96.9 15.96.90 15.96.90.0 Sörgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a sörgyártástól elkülönülten végzett, 
átalakítás nélküli, nagykereskedelmi (51.34.12), illetve 
bérmunkában történõ palackozása és csomagolása 
(74.82.10). 



   
15.97 Malátagyártás 

15.97.9 15.97.90 15.97.90.0 Malátagyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   
15.98 Üdítõital gyártása 

15.98.9 15.98.90 15.98.90.0 Üdítõital gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a gyümölcs- és zöldséglevek gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (15.32.9), az üdítõital gyártástól 
elkülönülten végzett nagykereskedelmi palackozása 
(51.34.11), a bérmunkában történõ palackozás (74.82.1). 

  

16 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA 

   16.0 Dohánytermék gyártása 

   
16.00 Dohánytermék gyártása 

16.00.9 16.00.90 16.00.90.0 Dohánytermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

DB TEXTÍLIA, TEXTILÁRU GYÁRTÁSA 

17 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA 

   17.1 Textilszálak fonása 

   
17.10 Textilszálak fonása 

17.10.9 17.10.90 17.10.90.0 Textilszálak fonásával kapcsolatos szolgáltatás  

   Idetartozik: a szálak elõkészítése díjazás ellenében vagy 
szerzõdés alapján, mint pl. a gyapjú és pamut mosása, 
zsírtalanítása, karbonizálása, kártolása vagy fésülése, 
selyem gombolyítása, len tilolása stb. 

   Nem ide tartozik: a nem saját elõállítású fonalakon 
végzett kikészítési szolgáltatás (17.30.1). 

   
17.2 Textilszövés 

   
17.20 Textilszövés 

17.20.9 17.20.90 17.20.90.0 Textilszövéssel kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a nem saját elõállítású szöveteken 
végzett kikészítési szolgáltatás (17.30). 

   
17.3 Textilkikészítés 

   
17.30 Textilkikészítés 



   Idetartoznak a nem saját, elõállítású (vásárolt vagy 
bérmunkára átvett) textilszálak, fonalak, cérnák, szövetek, 
kötött-hurkolt kelme és ruházati cikk textilkikészítése. 

   Nem ide tartozik: a saját elõállítású textiltermékek 
kikészítése (BTO 172, 175, 176), a textíliák mûanyaggal 
való bevonása (17.54.9). 

17.30.1 17.30.10 
 

Textilszál, fonal, cérna festési, fehérítési és nyomási 
szolgáltatása 

  
17.30.10.1 Textilszál festési, fehérítési és nyomási szolgáltatása 

   Idetartozik: a nem saját elõállítású (vásárolt vagy 
bérmunkára átvett) textilszálak festési szolgáltatása. 

  
17.30.10.2 Fonal, cérna festési, fehérítési és nyomási szolgáltatás  

   Idetartozik: a nem saját elõállítású (vásárolt vagy 
bérmunkára átvett) fonalak és cérnák festése, úgymint: 
selyemfonal, gyapjúfonal, pamutfonal és -cérna, lenfonal 
és más növényi vagy háncsrostból készült fonal, végtelen 
szintetikus szálból készült fonal és cérna, végtelen 
mesterséges (mû-)szálból készült fonal és cérna, 
szintetikus vágott szálból készült fonal, mesterséges 
vágott szálból készült fonal festése, fonalak fehérítése. 

   Nem ide tartozik: a saját elõállítású fonalak és cérnák 
kikészítése (BTO 171). 

17.30.2 
  

Szövet, kötött-hurkolt kelme fehérítési, festési szolgáltatás 

 
17.30.21 

 
Szövet, kötött-hurkolt kelme fehérítési szolgáltatás  

   Idetartozik: a nem saját elõállítású (vásárolt vagy 
bérmunkára átvett) szövetek, kötött-hurkolt kelmék 
fehérítési szolgáltatásai. 

   Nem ide tartozik: a saját elõállítású szövet, nem szõtt 
textília, kötött-hurkolt kelme fehérítése (BTO 172, 175, 
176), fonal fehérítési szolgáltatása (17.30.10) 

  
17.30.21.1 Selyemszövet fehérítése 

  
17.30.21.2 Gyapjúszövet fehérítése 

  
17.30.21.3 Pamutszövet fehérítése 

  
17.30.21.4 Lenszövet, növényi vagy háncsrostból készült szövet 

fehérítése 

  
17.30.21.5 Végtelen fonalból, szintetikus szálból készült szövet 

fehérítése 



  
17.30.21.6 Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet 

fehérítése 

  
17.30.21.7 Bolyhos szövet, zseníliaszövet fehérítése 

  
17.30.21.8 Frottír törölközõ, hasonló frottírszövet fehérítése 

  
17.30.21.9 Kötött-hurkolt kelme fehérítése 

 
17.30.22 

 
Szövet, kötött-hurkolt kelme festési szolgáltatása  

   Idetartozik: a nem saját elõállítású (vásárolt vagy 
bérmunkára átvett) szövetek, kötött-hurkolt kelmék festési 
szolgáltatásai. 

   Nem ide tartozik: a saját elõállítású szövet, nem szõtt 
textília, kötött-hurkolt kelme festése (BTO 172, 175, 176). 

  
17.30.22.1 Selyembõl vagy selyemhulladékból készült szövet festése 

  
17.30.22.2 Gyapjúszövet festése 

  
17.30.22.3 Pamutszövet festése 

  
17.30.22.4 Lenszövet, növényi vagy háncsrostból készült szövet 

festése 

  
17.30.22.5 Végtelen fonalból, szintetikus szálból készült szövet 

festése 

  
17.30.22.6 Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet 

festése 

  
17.30.22.7 Bolyhos szövet, zseníliaszövet festése 

  
17.30.22.8 Frottírtörölközõ, hasonló frottírszövet festése 

  
17.30.22.9 Kötött-hurkolt kelme festése 

17.30.3 17.30.30 
 

Szövet, kötött-hurkolt kelme nyomási szolgáltatásai  

   Idetartozik: a nem saját elõállítású (vásárolt vagy 
bérmunkára átvett) szövetek, kötött-hurkolt kelmék 
nyomása. 

   Nem ide tartozik: a saját elõállítású szövet, nem szõtt 
textília, kötött-hurkolt kelme nyomása (BTO 172, 175, 
176), fonal nyomási szolgáltatás (17.30.10) 

  
17.30.30.1 Selyemszövet nyomása 

  
17.30.30.2 Gyapjúszövet nyomása 



  
17.30.30.3 Pamutszövet nyomása 

  
17.30.30.4 Lenszövet, növényi vagy háncsrostból készült szövet 

nyomása 

  
17.30.30.5 Végtelen fonalból, szintetikus szálból készült szövet 

nyomása 

  
17.30.30.6 Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet 

nyomása 

  
17.30.30.7 Bolyhos szövet, zseníliaszövet nyomása 

  
17.30.30.8 Frottírtörölközõ, hasonló frottírszövet nyomása 

  
17.30.30.9 Kötött-hurkolt kelme nyomása 

17.30.4 17.30.40 
 

Egyéb textilkikészítési szolgáltatás  

   Idetartozik: a nem saját elõállítású (vásárolt vagy 
bérmunkára átvett) szövetek, kötött-hurkolt kelmék egyéb 
kikészítése: szárítása, gõzölése, zsugorítása, beavatása, 
mercerizálása (fényesítése). 

   Nem ide tartozik: a saját elõállítású szövet, nem szõtt 
textília, kötött-hurkolt kelme egyéb kikészítése (BTO 172, 
175, 176), a textíliák mûanyaggal való bevonása és 
borítása (17.54.9). 

  
17.30.40.1 Selyemszövet egyéb kikészítése 

  
17.30.40.2 Gyapjúszövet egyéb kikészítése 

  
17.30.40.3 Pamutszövet egyéb kikészítése 

  
17.30.40.4 Lenszövet, növényi vagy háncsrostból készült szövet 

egyéb kikészítése 

  
17.30.40.5 Végtelen fonalból, szintetikus szálból készült szövet 

egyéb kikészítése 

  
17.30.40.6 Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet 

egyéb kikészítése 

  
17.30.40.7 Bolyhos szövet, zseníliaszövet egyéb kikészítése 

  
17.30.40.8 Frottírtörölközõ, hasonló frottírszövet egyéb kikészítése 

  
17.30.40.9 Kötött-hurkolt kelme egyéb kikészítése 

17.30.9 17.30.90 17.30.90.0 Ruházati termék kikészítése  

   Idetartozik: a nem saját elõállítású (vásárolt vagy 



bérmunkára átvett) ruházati cikkek kikészítése: festése, 
nyomása, zsugorítása stb. 

   Nem ide tartozik: a saját elõállítású ruházati cikk 
kikészítése (BTO 177, 182), a ruházati cikkek lakossági 
szolgáltatás keretében végzett festése (93.01.16). 

   
17.4 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: 

ruházat) 

   
17.40 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: 

ruházat) 

17.40.9 
  

Konfekcionált textiláru (kivéve: ruházat) gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a mûszaki rendeltetésû konfekcionált 
textiláru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (17.54.9). 

 
17.40.92 17.40.92.0 Vitorlavászon, kempingfelszerelés és egyéb konfekcionált 

textiláru javítása 

 
17.40.99 17.40.99.0 Konfekcionált textiláru (kivéve: ruházat) gyártásával 

kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
17.5 Egyéb textiláru gyártása 

   
17.51 Szõnyeggyártás 

17.51.9 17.51.90 17.51.90.0 Szõnyeggyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a fonható anyagból készített lábtörlõ és 
szõnyeg gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (20.52.9). 

   
17.52 Kötéláru gyártása 

17.52.9 
  

Kötéláru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
17.52.92 17.52.92.0 Háló, kötéláru javítása 

 
17.52.99 17.52.99.0 Kötéláru gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
17.53 Nem szõtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: 

ruházat) 

17.53.9 17.53.90 17.53.90.0 Nem szõtt textíliák gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
17.54 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék 

gyártása 

17.54.9 17.54.90 17.54.90.0 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a papírból, illetve cellulózvattából 



elõállított egészségügyi betét és tampon, pelenka és 
pelenkabetét gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(21.22.9), a csipkefüggönykelme gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (17.60.9). 

   
17.6 Kötött, hurkolt kelme gyártása 

   
17.60 Kötött, hurkolt kelme gyártása 

17.60.9 17.60.90 17.60.90.0 Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
17.7 Kötött, hurkolt cikkek gyártása 

   
17.71 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása 

17.71.9 17.71.90 17.71.90.0 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a harisnyafélék gyártástól elkülönülten 
végzett javítása (52.74.1). 

   
17.72 Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása 

17.72.9 17.72.90 17.72.90.0 Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a kötött és hurkolt ruházati termék 
gyártástól elkülönülten végzett javítása (52.74.11).       

  

18 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; SZÕRMEKIKÉSZÍTÉS, -
KONFEKCIONÁLÁS 

   18.1 Bõrruházat gyártása 

   
18.10 Bõrruházat gyártása 

18.10.9 18.10.90 18.10.90.0 Bõrruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a bõrkesztyûk és -övek gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (18.24.9), a bõr sportkesztyûk és 
sportfejfedõk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(36.40.9), a bõrruházati termékeket javító szolgáltatás 
(52.74.11), a bõrruházati termékek át- és utánfestése 
(93.01.16). 

   
18.2 Textilruházat gyártása 

   
18.21 Munkaruházat gyártása 

18.21.9 18.21.90 18.21.90.0 Munkaruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a biztonsági fejfedõk gyártásával 



kapcsolatos szolgáltatás (25.24.89, 28.75.9), a 
munkaruházati termékek gyártástól elkülönülten végzett 
javítása (52.74.11), az egyenruházat, formaruházat 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (18.10.9, 18.22.9). 

   
18.22 Felsõruházat gyártása 

18.22.9 18.22.90 18.22.90.0 Felsõruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a szõrmésbõr-ruházati termékek 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (18.30.9), a gumi, 
illetve mûanyag ruházati termékek gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás, amennyiben nem varrással, 
hanem egyszerû szélragasztással állítják össze (25.13.9, 
25.24.89), a kötött és hurkolt pulóverek, kardigánok és 
hasonló cikkek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(17.72.9), a felsõruházati termékek gyártástól elkülönülten 
végzett javítása (52.74.11), a munkaruházattal 
kapcsolatos szolgáltatás (18.21.9). 

   
18.23 Alsóruházat gyártása 

18.23.9 18.23.90 18.23.90.0 Alsóruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: az alsóruházati termékek gyártástól 
elkülönülten végzett javítása (52.74.11). 

   
18.24 Egyéb ruházat, kiegészítõk gyártása 

18.24.9 18.24.90 18.24.90.0 Egyéb ruházat, kiegészítõk gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a ruházati termékek gyártástól 
elkülönülten végzett javítása (52.74.11). 

   
18.3 Szõrmekikészítés, szõrmecikk gyártása 

   
18.30 Szõrmekikészítés, szõrmecikk gyártása 

18.30.9 18.30.90 18.30.90.0 Szõrmekikészítéssel, szõrmecikk gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a szõrme fejfedõk (kalap, sapka, kucsma 
stb.) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (18.24.9), a 
szõrmével díszített ruházati termékek gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (18.24.9), a szõrmeruházati 
termékek gyártástól elkülönülten végzett javítása 
(52.74.11). 

DC BÕR, BÕRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA 

19 BÕRKIKÉSZÍTÉS; TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT, LÁBBELI GYÁRTÁSA 



   19.1 Bõrkikészítés 

   
19.10 Bõrkikészítés 

19.10.9 19.10.90 19.10.90.0 Bõrkikészítéssel kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a szõrmés bõr és irha cserzésével és 
kikészítésével kapcsolatos szolgáltatás (18.30.9), a nem 
természetes bõr alapú mûbõr gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (25.21.9). 

   
19.2 Táskafélék, szíjazat gyártása 

   
19.20 Táskafélék, szíjazat gyártása 

19.20.9 19.20.90 19.20.90.0 Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a fém óraszíjak gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (33.50.9). 

   
19.3 Lábbeligyártás 

   
19.30 Lábbeligyártás 

19.30.9 19.30.90 19.30.90.0 Lábbeligyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a textil alapanyagú lábbeli (textil talp és 
textil felsõrész) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(18.24.9), az azbeszt lábbeli gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (26.82.9), az ortopéd cipõ gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (33.10.9), a lábbeli gyártástól 
elkülönülten végzett javítása (52.71.1), a lábfej nélküli 
harisnyafélék gyártása (17.71.9). 

DD FAFELDOLGOZÁS 

20 FAFELDOLGOZÁS, FONOTTÁRU GYÁRTÁSA 

   20.1 Fûrészárugyártás 

   
20.10 Fûrészárugyártás 

20.10.9 
  

Fûrészárugyártással kapcsolatos szolgáltatás 

 
20.10.93 20.10.93.0 Fûrészárut impregnáló szolgáltatás  

   Idetartozik: a fa impregnálása vagy kémiai kezelése 
rothadásgátló vagy egyéb szerrel, a fûrészáru szárítása. 

   Nem ide tartozik: a tetõk és épületek impregnálása és 
szigetelése (45.32.1), vízszigetelése (45.22.20), az 
épületekben, hasonló építményekben végzett fertõtlenítés 
és rovarirtás (74.70.11). 



 
20.10.99 20.10.99.0 Fûrészárugyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
20.2 Falemezgyártás 

   
20.20 Falemezgyártás 

20.20.1 
  

Falemezgyártás befejezõ szolgáltatásai 

 
20.20.15 20.20.15.0 Falemezgyártás befejezõ szolgáltatásai  

   Idetartozik: a táblák és lemezek lakkozása, politúrozása, 
aranyozása és festése. 

20.20.9 20.20.90 20.20.90.0 Falemezgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   
20.3 Épületasztalos-ipari termék gyártása 

   
20.30 Épületasztalos-ipari termék gyártása 

20.30.9 
  

Épületasztalos-ipari termék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 
20.30.91 20.30.91.0 Saját gyártású fa épületasztalos-ipari termék beszerelése, 

beépítése; saját elõállítású elõregyártott faépület 
összeszerelése  

   Idetartozik: a saját elõállítású építõipari elemek és egyéb 
épületasztalos-ipari termékek, pl.: ajtók, ablakok, ajtó- és 
ablakkeretek, lépcsõszerkezetek, lépcsõkorlátok, 
elõregyártott falburkolók, válaszfalak és mozgatható 
választóelemek beszerelése, beépítése, a saját elõállítású 
elõregyártott faépületek felállítása, összeszerelése. 

   Nem ide tartozik: nem saját elõállítású épületasztalos-
ipari termékek beszerelése, beépítése, (45), nem saját 
elõállítású faépületek felállítása, összeszerelése, (45.21.7). 

 
20.30.99 20.30.99.0 Épületasztalos-ipari termék gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
20.4 Tároló fatermék gyártása 

   
20.40 Tároló fatermék gyártása 

20.40.9 
  

Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: ékszer, evõeszköz és hasonlók 
tárolására készült faládikó és -doboz gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (20.51.9), a fonható fából készült 
dobozok, tároló termékek gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (20.52.9). 

 
20.40.92 20.40.92.0 Tároló fatermék, rakodólap javítása, karbantartása  



   Idetartozik: a fa rakodólapok és egyéb fa 
rakományszállítók, fa kábeldob, csomagoló és tároló 
konténerek javítása és karbantartása. 

 
20.40.99 20.40.99.0 Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
20.5 Egyéb fa-, fonott áru gyártása 

   
20.51 Fatömegcikk gyártása 

20.51.9 
  

Fatömegcikk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a falámpa és világítási szerelvények 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (31.50.9), a fa 
óratokok gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (33.50.9), a 
fából készült bizsu gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(36.61.9), a fanyélre erõsített seprû és kefe gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (36.62.9), a fából készült 
sétapálcák és esernyõnyelek gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (36.63.9), a gyufagyártással kapcsolatos 
szolgáltatás (36.63.9). 

 
20.51.92 20.51.92.0 Fatömegcikk javítása, karbantartása  

   Idetartozik: a 20.51-be sorolt fatermékek javítása és 
karbantartása, faintarzia, berakott termékek javítása és 
karbantartása. 

   Nem ide tartozik: székek javítása és karbantartása, 
(36.11.9), egyéb bútorok javítása és karbantartása 
(36.14.9). 

 
20.51.99 20.51.99.0 Fatömegcikk gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
20.52 Parafa, fonott áru gyártása 

20.52.9 20.52.90 20.52.90.0 Parafa, fonott áru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
  

DE PAPÍRGYÁRTÁS, KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG 

21 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA 

   21.1 Papíripari rostanyag, papír gyártása 

   
21.11 Papíripari rostanyag gyártása 

21.11.9 21.11.90 21.11.90.0 Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
21.12 Papírgyártás 

21.12.9 21.12.90 21.12.90.0 Papírgyártással kapcsolatos szolgáltatás 



   
21.2 Papírtermék gyártása 

   
21.21 Papír csomagolóeszköz gyártása 

21.21.9 21.21.90 21.21.90.0 Papír csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   
21.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 

21.22.9 21.22.90 21.22.90.0 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a textil alapanyagú vatta és 
vattatermékek: egészségügyi betét és tampon gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (17.54.9). 

   
21.23 Irodai papíráru gyártása 

21.23.9 21.23.90 21.23.90.0 Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
21.24 Tapétagyártás 

21.24.9 21.24.90 21.24.90.0 Tapétagyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   
21.25 Egyéb papírtermék gyártása 

21.25.9 21.25.90 21.25.90.0 Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a papírjátékok, játékkártya gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (36.50.9). 

22 KIADÓI, NYOMDAI EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

   22.1 Kiadói tevékenység 

   Nem ide tartozik: a nyomdai tevékenység (22.2), a hang- 
és képfelvételek, számítástechnikai információhordozók 
sokszorosítása (22.3), a film- és videofilm gyártásával 
(92.11) és forgalmazásával (92.12) kapcsolatos 
szolgáltatás, a számítógépes szoftver kifejlesztése, 
elõállítása, eladása (72.20), a zenei vagy más hangfelvétel 
elsõ példányának elkészítése (92.11), az elkülönülten 
végzett fordítás, szerkesztés, korrektúrálás és egyéb, 
kiadással kapcsolatos szolgáltatás (74.85). 

   
22.11 Könyvkiadás 

22.11.2 22.11.22 22.11.22.0 Könyv, brosúra, hasonló nyomtatott termék kiadása 
elektronikusan 

22.11.3 22.11.32 22.11.32.0 Szótár, lexikon, sorozataik kiadása elektronikusan 



22.11.4 22.11.42 22.11.42.0 Atlaszok, térképkönyvek kiadása elektronikusan 

22.11.5 22.11.52 22.11.52.0 Nem könyv alakú térkép, vízrajz és hasonlók kiadása 
elektronikusan 

22.11.6 
  

Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben 

 
22.11.61 22.11.61.0 Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben, 

nyomtatott 

 
22.11.62 22.11.62.0 Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben, 

elektronikus 

22.11.9 22.11.90 22.11.90.0 Könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatás 

   
22.12 Napilapkiadás 

22.12.1 22.12.12 22.12.12.0 Hetente legalább négyszer megjelenõ újság, lap, folyóirat 
kiadása elektronikusan 

22.12.2 
  

Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban 

 
22.12.21 22.12.21.0 Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban, 

nyomtatott 

 
22.12.22 22.12.22.0 Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban, 

elektronikus 

22.12.9 22.12.90 22.12.90.0 Napilapkiadással kapcsolatos szolgáltatás  

   Idetartoznak a hetente legalább négyszer megjelenõ újság, 
lap kiadásával kapcsolatos szolgáltatások. 

   
22.13 Idõszaki kiadvány kiadása 

22.13.1 22.13.12 22.13.12.0 Hetente négynél kevesebbszer megjelenõ újság, folyóirat, 
idõszaki kiadvány kiadása elektronikusan 

22.13.2 
  

Reklám, hirdetési felület értékesítése idõszaki 
kiadványokban 

 
22.13.21 22.13.21.0 Reklám, hirdetési felület értékesítése idõszaki 

kiadványokban, nyomtatott 

 
22.13.22 22.13.22.0 Reklám, hirdetési felület értékesítése idõszaki 

kiadványokban, elektronikus 

22.13.9 22.13.90 22.13.90.0 Idõszaki kiadvány kiadásával kapcsolatos szolgáltatás  

   Idetartoznak a hetente négynél kevesebbszer megjelenõ 
újság, lap és folyóirat kiadásával kapcsolatos 
szolgáltatások. 



   
22.14 Hangfelvétel-kiadás 

22.14.2 22.14.22 22.14.22.0 Hangfelvétel-kiadás elektronikusan 

22.14.9 22.14.90 22.14.90.0 Hangfelvétel kiadásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
22.15 Egyéb kiadás 

22.15.1 
  

Képeslap, levelezõ-, üdvözlõlap, kép; hasonló anyagok 
kiadása elektronikusan 

 
22.15.12 22.15.12.0 Postai levelezõlap, üdvözlõlap és hasonlók kiadása 

elektronikusan 

 
22.15.14 22.15.14.0 Kép, minta, fénykép kiadása elektronikusan 

 
22.15.16 22.15.16.0 Levonómatrica, naptár kiadása elektronikusan 

22.15.2 
  

Reklám, hirdetési felület értékesítése képeslapon, 
levelezõ-, üdvözlõlapon, képen és hasonló anyagokon 

 
22.15.21 22.15.21.0 Reklám, hirdetési felület értékesítése képeslapon, 

levelezõ-, üdvözlõlapon, képen és hasonló anyagokon, 
nyomtatott 

 
22.15.22 22.15.22.0 Reklám, hirdetési felület értékesítése képeslapon, 

levelezõ-, üdvözlõlapon, képen és hasonló anyagokon, 
elektronikus 

22.15.9 22.15.90 22.15.90.0 Egyéb kiadással kapcsolatos szolgáltatás 

   
22.2 Nyomdai tevékenység 

   
22.21 Napilapnyomás 

22.21.1 22.21.10 22.21.10.0 Napilapnyomási szolgáltatás  

   Ide tartoznak a hetente legalább négyszer megjelenõ 
újság, lap nyomási szolgáltatásai. 

   
22.22 Máshova nem sorolt nyomás 

22.22.3 
  

Nyomási szolgáltatás (kivéve: napilapnyomás) 

 
22.22.31 22.22.31.0 Könyvnyomási szolgáltatás 

 
22.22.32 

 
Máshova nem sorolt egyéb nyomási szolgáltatás 

  
22.22.32.2 Újság, folyóirat, más idõszaki kiadvány (heti négynél 

kevesebbszer megjelenõ) nyomási szolgáltatása 

  
22.22.32.3 Térképészeti termék (hegy- és vízrajzi térkép, földgömb 



stb.) minden fajtájának nyomása 

  
22.22.32.4 Postai képeslap, levonóábra nyomása 

  
22.22.32.5 Naptár, naptártömb minden fajtájának nyomása 

  
22.22.32.7 Kép, minta, fénykép nyomása 

  
22.22.32.9 Máshova nem sorolt egyéb nyomás  

   Idetartozik: például a címke, felirat, kép, minta stb. 
nyomása mûanyagra (pl. mûanyag táskára, mûanyag 
fóliára stb.), üveglapra, fémre (pl. alumínium fóliára, 
mûszerre stb.), fára, kerámiára stb. 

   Nem ide tartozik: a textíliák nyomása (17.30.30), a 
ruházati termékek nyomása (17.30.90). 

   
22.23 Könyvkötés 

22.23.1 22.23.10 
 

Könyv-, más nyomtatvány kötése  

   Idetartozik: a nyomtatott papír- és karton termék (könyv, 
magazin, brosúra, katalógus, prospektus és hasonló 
reklámnyomtatványok stb.) kötése, újrakötése, valamint 
befejezõ szolgáltatásai, úgymint hajtogatás, összehordás, 
drótfûzés, ragasztás, kollacionálás, cérnafûzés, 
ragasztókötés, körülvágás, aranyozási szolgáltatás. 

  
22.23.10.1 Könyvkötés 

  
22.23.10.3 Magazin-, brosúra-, katalógus-, prospektus-, hasonló 

reklámnyomtatvány kötése 

  
22.23.10.5 Egyéb nyomtatott papír-, kartontermék kötése 

   
22.24 Nyomdai elõkészítõ tevékenység 

22.24.1 22.24.10 22.24.10.0 Nyomdai elõkészítõ szolgáltatások  

   Idetartozik: a szedés, fényszedés, adatbevitel a 
szkenneléssel és optikai karakterfelismeréssel együtt, 
elektronikus tördelési szolgáltatások; dokumentumok 
létrehozása, asztali kiadványszerkesztés (DTP) és minden 
egyéb kiadványeredeti-létrehozási szolgáltatás; digitális 
adatok feldolgozási szolgáltatásai, pl. a digitális adatok 
feljavítása, kiválasztása, összekapcsolása; számítógéppel 
támogatott tervezés, számítógéppel támogatott gyártás, 
elektronikus folyamatok az adatkimeneti szolgáltatások 
számára; digitális kilövési szolgáltatások; lemezkészítési 
szolgáltatások, beleértve a levilágítást is (a magasnyomó 
és ofszetnyomó eljárások számára); mélynyomó hengerek 
vésési vagy maratási szolgáltatásai; közvetlenül a lemezre 
történõ lemezkészítési szolgáltatások (a fotopolimer 



lemezek is); lemezek és nyomóformák domborító vagy 
dombornyomó szolgáltatások számára; mûvészi munkák, 
beleértve a kõnyomó köveket és a fa nyomódúcok 
készítésének szolgáltatásait is. 

   
22.25 Kisegítõ nyomdai tevékenység 

22.25.1 22.25.10 22.25.10.0 Kisegítõ nyomdai szolgáltatások  

   Idetartozik: a reprográfiai termékek elõállításának 
szolgáltatásai; a bemutató médiumok, pl. írásvetítõ fóliák 
és egyéb digitális bemutató formák elkészítésének 
szolgáltatásai; a nyomtatott termékek tervezési 
szolgáltatásai, pl. vázlatok, elrendezési vázlatok, makettek 
stb.; egyéb nyomdai szolgáltatások, mint kivágás, 
benyomás vagy fólianyomás, braille-írás másolása, 
lyukasztás és fúrás, domborítás, lakkozás és laminálás, 
összehordás és bedugás, bígelés. 

   
22.3 Egyéb sokszorosítás 

   
22.31 Hangfelvétel-sokszorosítás 

22.31.1 22.31.10 
 

Hangfelvétel-sokszorosító szolgáltatás  

   Idetartozik: a zenei vagy más hangfelvételt tartalmazó 
hanglemezek, kompakt lemezek (CD-k), DVD lemezek és 
szalagok sokszorosító szolgáltatása az eredeti 
(alap)példány alapján. 

  
22.31.10.1 Hanglemez-sokszorosító szolgáltatás 

  
22.31.10.3 Hangfelvételt tartalmazó mágnesszalag ( 4 mm 

szélességû) sokszorosítása 

  
22.31.10.5 Hangfelvételt tartalmazó mágnesszalag (4-6,5 mm 

szélességû) sokszorosítása 

  
22.31.10.7 Hangfelvételes CD-t sokszorosító szolgáltatás 

   
22.32 Videofelvétel-sokszorosítás 

22.32.1 22.32.10 
 

Videofelvételt sokszorosító szolgáltatás  

   Idetartozik: a mozgóképeket vagy más videofelvételt 
tartalmazó videoszalagok, DVD lemezek és egyéb 
videojel-hordozók sokszorosítása az eredeti (alap)példány 
alapján. 

  
22.32.10.5 Videofelvételt tartalmazó mágnesszalag (> 6,5 mm) 

sokszorosító szolgáltatás 

  
22.32.10.7 Videofelvételt (videolemezt, egyéb jelhordozót) 



sokszorosító szolgáltatás 

   
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása 

22.33.1 22.33.10 
 

Szoftvert sokszorosító szolgáltatás 

   Idetartozik: bármilyen fajta lemezen vagy szalagon tárolt 
szoftver és adatállomány sokszorosítása az eredeti 
(alap)példány alapján. 

  
22.33.10.3 Számítástechnikai adathordozót, adatfeldolgozási 

információt tartalmazó mágnesszalag (4 mm szélességû) 
sokszorosító szolgáltatása. 

  
22.33.10.5 Számítástechnikai adathordozót, adatfeldolgozási 

információt tartalmazó mágnesszalag (> 4 mm szélességû) 
sokszorosító szolgáltatása. 

  
22.33.10.7 Adatfeldolgozási információt tartalmazó egyéb 

számítástechnikai eszköz sokszorosító szolgáltatása. 
  

DF KOKSZGYÁRTÁS, KÕOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FÛTÕANYAG 
GYÁRTÁSA 

23 KOKSZGYÁRTÁS, KÕOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FÛTÕANYAG 
GYÁRTÁSA 

   23.1 Kokszgyártás 

   
23.10 Kokszgyártás 

23.10.9 23.10.90 23.10.90.0 Kokszgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a szurok és szurokkoksz gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (24.14.9) 

   
23.2 Kõolaj-feldolgozás 

   
23.20 Kõolaj-feldolgozás 

23.20.9 23.20.90 23.20.90.0 Kõolaj-feldolgozással kapcsolatos szolgáltatás 

   
23.3 Nukleáris fûtõanyag gyártása 

   
23.30 Nukleáris fûtõanyag gyártása 

23.30.9 
  

Nukleáris fûtõanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
23.30.93 23.30.93.0 Radioaktív hulladék kezelésével kapcsolatos szolgáltatás  

   Idetartozik: a nukleáris fûtõanyagok vagy a nagy 
aktivitású radioaktív hulladékok újrafeldolgozása, 



kezelése. 

   Nem ide tartozik: a kis radioaktivitású hulladékkezelés 
ártalmatlanítása (90.02.14) 

 
23.30.99 23.30.99.0 Nukleáris fûtõanyag gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

DG VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA 

24 VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA 

   24.1 Vegyi alapanyag gyártása 

   
24.11 Ipari gáz gyártása 

24.11.9 24.11.90 24.11.90.0 Ipari gáz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
24.12 Színezék, pigment gyártása 

24.12.9 24.12.90 24.12.90.0 Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
24.13 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 

24.13.9 24.13.90 24.13.90.0 Szervetlen vegyi alapanyag gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   
24.14 Szerves vegyi alapanyag gyártása 

24.14.9 24.14.90 24.14.90.0 Szerves vegyi alapanyag gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   
24.15 Mûtrágya, nitrogénvegyület gyártása 

24.15.9 24.15.90 24.15.90.0 Mûtrágya, nitrogénvegyület gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a mezõgazdasági célú vegyi termékek 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (24.20.9). 

   
24.16 Mûanyag-alapanyag gyártása 

24.16.9 24.16.90 24.16.90.0 Mûanyag-alapanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
24.17 Szintetikus kaucsuk gyártása 

24.17.9 24.17.90 24.17.90.0 Szintetikus kaucsuk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
24.2 Mezõgazdasági vegyi termék gyártása 

   
24.20 Mezõgazdasági vegyi termék gyártása 

24.20.9 24.20.90 24.20.90.0 Mezõgazdasági vegyi termék gyártásával kapcsolatos 



szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a mûtrágya és a nitrogénvegyület 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (24.15.9). 

   
24.3 Festék, bevonóanyag gyártása 

   
24.30 Festék, bevonóanyag gyártása 

24.30.9 24.30.90 24.30.90.0 Festék, bevonóanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a tinta és tus gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (24.66.9). 

   
24.4 Gyógyszergyártás 

   
24.41 Gyógyszeralapanyag-gyártás 

24.41.9 24.41.90 24.41.90.0 Gyógyszeralapanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
24.42 Gyógyszerkészítmények gyártása 

24.42.9 24.42.90 24.42.90.0 Gyógyszerkészítmény gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
24.5 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása 

   
24.51 Tisztítószer gyártása 

24.51.9 24.51.90 24.51.90.0 Tisztítószer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
24.52 Testápolási cikk gyártása 

24.52.9 24.52.90 24.52.90.0 Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
24.6 Egyéb vegyi termék gyártása 

   
24.61 Robbanóanyag gyártása 

24.61.9 24.61.90 24.61.90.0 Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
24.62 Ragasztógyártás 

24.62.9 24.62.90 24.62.90.0 Ragasztógyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   
24.63 Illóolajgyártás 

24.63.9 24.63.90 24.63.90.0 Illóolajgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: az illatszerek és testápolási cikkek 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (24.52.9). 

   
24.64 Fényképészeti vegyi anyag gyártása 

24.64.9 24.64.90 24.64.90.0 Fényképészeti vegyi anyag gyártásával kapcsolatos 



szolgáltatás 

   
24.65 Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó 

gyártása 

24.65.9 24.65.90 24.65.90.0 Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a felvétel nélküli film gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (24.64.9) 

   
24.66 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék 

gyártása 

24.66.9 24.66.90 24.66.90.0 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   
24.7 Vegyi szál gyártása 

   
24.70 Vegyi szál gyártása 

24.70.9 24.70.90 24.70.90.0 Vegyi szál gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a vegyi vágott szálból elõállított 
varrócérna gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(17.10.9), a mû- és szintetikus rost fonásával kapcsolatos 
szolgáltatás (17.10.9). 

DH GUMI-, MÛANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA 

  

25 GUMI-, MÛANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA 

   25.1 Gumitermék gyártása 

   
25.11 Gumiabroncs, gumitömlõ gyártása 

25.11.9 25.11.90 25.11.90.0 Gumiabroncs, gumitömlõ gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: az abroncsok és belsõ tömlõk javítása, 
szerelése, cseréje (50.20.13). 

   
25.12 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása 

25.12.9 25.12.90 25.12.90.0 Gumiabroncs újrafutózásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a gumi javítására szolgáló anyagok 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (25.13.9), a 
gumiabroncs javító szolgáltatás (50.20.13). 

   
25.13 Egyéb gumitermék gyártása 



25.13.9 
  

Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
25.13.92 25.13.92.0 Egyéb gumitermék javítása, karbantartása (kivéve: 

gumiabroncs)  

   Idetartozik a 25.13 szakágazatba tartozó termékek (kivéve 
gumiabroncs) javítása és karbantartása, pl. csõ és tömlõ 
vulkanizált gumiból (keménygumi kivételével), 
szállítószalag és transzmissziós szíj vulkanizált gumiból, 
vezeték kiegyenlítõ elem vulkanizált gumiból 
(keménygumi kivételével), gumi-vas összekötõ elem 
vulkanizált gumiból (keménygumi kivételével). 

   Nem ide tartozik: a személygépkocsi és egyéb gépjármû 
abroncs javítása és karbantartása, (50.20.11 vagy 
50.20.21) 

 
25.13.99 25.13.99.0 Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
25.2 Mûanyag termék gyártása 

   
25.21 Mûanyag fólia, csõ gyártása 

25.21.9 
  

Mûanyag fólia, csõ gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
25.21.91 25.21.91.0 Mûanyag csõ, tömlõ, szerelvény felszerelése, helyszíni 

szerelése, beleértve az ipari üzem mûanyag csõvezeték 
rendszerének üzembe helyezését is  

   Idetartozik: a mûanyag csõ és tömlõ felszerelése, helyszíni 
szerelése, ipari gépsorok mûanyag csõrendszerének 
felszerelése, helyszíni szerelése. 

 
25.21.92 25.21.92.0 Mûanyag csõ, tömlõ, szerelvény javítása, karbantartása, 

beleértve az ipari üzem mûanyag csõvezeték rendszerének 
javítását, karbantartását is  

   Idetartozik: a mûanyag csõ és tömlõ javítása és 
karbantartása, ipari gépsorok mûanyag csõrendszerének 
javítása és karbantartása. 

 
25.21.99 25.21.99.0 Mûanyag fólia, csõ, szerelvény gyártásával kapcsolatos 

egyéb szolgáltatás 

   
25.22 Mûanyag csomagolóeszköz gyártása 

25.22.9 25.22.90 25.22.90.0 Mûanyag csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   
25.23 Mûanyag építõanyag gyártása 

25.23.9 
  

Mûanyag építõanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 



   Nem ide tartozik: a linóleum és a kemény, nem mûanyag 
padlóburkolatok gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(36.63.9). 

 
25.23.91 25.23.91.0 Saját gyártású mûanyag építõanyag beépítése, 

elõregyártott mûanyag épület összeszerelése 

   Idetartozik: a saját elõállítású mûanyag építõipari elemek 
és egyéb mûanyag épületasztalos-ipari termékek pl. ajtók, 
ablakok, ajtó- és ablakkeretek, elõregyártott falburkolók, 
válaszfalak és mozgatható választóelemek beépítése, a 
saját elõállítású elõregyártott mûanyag épületek 
összeszerelése. 

   Nem ide tartozik: nem saját elõállítású elõregyártott 
mûanyag épületek összeszerelése, felállítása (45.21.7), 
nem saját elõállítású mûanyag épületasztalos-ipari 
termékek beépítése (45.42). 

 
25.23.99 25.23.99.0 Mûanyag építõanyag gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
25.24 Egyéb mûanyag termék gyártása 

25.24.8 
  

Egyéb mûanyag termék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 
25.24.83 25.24.83.0 Mûanyag részegységek gyártásával kapcsolatos 

szolgáltatás  

   Idetartozik: a mûanyag alkatrészeken harmadik fél által 
megadott paraméterek szerint végzett formázási 
szolgáltatás (ezek az alkatrészek tartalmazhatnak 
üvegszállal, szénszállal megerõsített elemeket is). A 
sajtolt vagy öntött hõre lágyuló, illetve hõre keményedõ, 
réteges vagy megerõsített mûanyagból készített 
alkatrészeken, továbbá üreges, szálbetétes, hengerelt, 
extrudált, kalanderezett mûanyag alkatrészeken végzett 
feldolgozóipari szolgáltatás; a mûanyag felületek vágása, 
csavarmenetvágása, bevonása, feldolgozása. 

   Nem ide tartozik: a fém felületek mûanyag-bevonási 
szolgáltatása (28.51.12.3). 

 
25.24.89 25.24.89.0 Egyéb mûanyag termék gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

DI NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 

26 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 

   26.1 Üveg, üvegtermék gyártása 



   
26.11 Síküveggyártás 

26.11.9 26.11.90 26.11.90.0 Síküveggyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   
26.12 Síküveg továbbfeldolgozása 

26.12.9 
  

Síküveg továbbfeldolgozásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
26.12.93 26.12.93.0 Síküveg termékek befejezõ szolgáltatása  

   Idetartozik: az üveg tükör befejezõ szolgáltatása, síküveg 
bevonása fémgõzöléssel, szélragasztása és maratása. 

 
26.12.99 26.12.99.0 Síküveg továbbfeldolgozásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
26.13 Öblösüveggyártás 

26.13.9 
  

Öblösüveggyártással kapcsolatos szolgáltatás 

 
26.13.91 26.13.91.0 Háztartási üvegtermék befejezõ szolgáltatásai  

   Idetartozik: az ivópohár és hasonló üvegáru maratása és 
bevonása gõzbevonásos eljárással, az ivópohár és hasonló 
üvegáru gravírozása (pl. márkanévvel). 

   Nem ide tartozik: az üveg nyomási szolgáltatás (22.22.32). 

 
26.13.92 26.13.92.0 Üveg csomagoló eszközök befejezõ szolgáltatásai  

   Idetartozik: a szállítási és csomagolási célú üveg 
tárolóeszköz (palackok ételeknek és italoknak, 
gyógyszereknek vagy tisztálkodási készítményeknek) 
maratása, fémgõzölése, gravírozása (pl. márkanévvel). 

   Nem ide tartozik: az üveg nyomási szolgáltatás (22.22.32), 
a mûszaki üvegek mértékbeosztásának beállítása 
(26.15.93), az üveg elektromos szigetelõ javítása 
(26.15.93), az üvegampullák befejezõ szolgáltatása 
(26.15.93), az üvegpalackok tisztítása, mosása, 
(74.70.16). 

 
26.13.99 26.13.99.0 Öblösüveggyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
26.14 Üvegszálgyártás 

26.14.9 26.14.90 26.14.90.0 Üvegszálgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   
26.15 Mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása 

26.15.9 
  

Mûszaki, egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 
26.15.91 26.15.91.0 Üveg csõ, csõvezeték, szerelvény felszerelése, helyszíni 



szerelése, beleértve az ipari üzem üveg csõvezeték 
rendszerének üzembe helyezését is 

 
26.15.92 26.15.92.0 Üveg csõ, csõvezeték javítása, karbantartása, beleértve az 

ipari üzem üveg csõvezeték rendszerének javítását, 
karbantartását is 

 
26.15.93 26.15.93.0 Mûszaki, egyéb üvegtermék gyártásának befejezõ 

szolgáltatása  

   Idetartozik: a mûszaki üvegek befejezõ szolgáltatása pl. 
laboratóriumi üvegtermékek mértékbeosztásának 
beállítása; az egyéb üvegek befejezõ szolgáltatása, pl. 
higiéniai és gyógyszerészeti cikkek; az üveg elektromos 
szigetelõ javítása. 

   Nem ide tartozik: az üvegpalackok tisztítása, mosása, 
(74.70.16). 

 
26.15.99 26.15.99.0 Mûszaki, egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos 

egyéb szolgáltatás 

   
26.2 Kerámiatermék gyártása (kivéve: építési) 

   
26.21 Háztartási kerámia gyártása 

26.21.9 26.21.90 26.21.90.0 Háztartási kerámia gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
26.22 Egészségügyi kerámia gyártása 

26.22.9 26.22.90 26.22.90.0 Egészségügyi kerámia gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   
26.23 Kerámiaszigetelõ gyártása 

26.23.9 
  

Kerámiaszigetelõ gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
26.23.91 26.23.91.0 Kerámiaszigetelõk, szigetelõ alkatrészek felszerelése  

   Idetartozik: az áramfejlesztõ elektromos szigetelõjének 
felszerelése. 

   Nem ide tartozik: villanyvezeték-hálózat elektromos 
szigetelõjének felszerelése, (45.34.2). 

 
26.23.99 26.23.99.0 Kerámiaszigetelõ gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
26.24 Mûszaki kerámia gyártása 

26.24.9 26.24.90 26.24.90.0 Mûszaki kerámia gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
26.25 Egyéb kerámiatermék gyártása 



26.25.9 26.25.90 26.25.90.0 Egyéb kerámiatermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
26.26 Tûzálló kerámiatermék gyártása 

26.26.9 26.26.90 26.26.90.0 Tûzálló kerámiatermék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   
26.3 Kerámiacsempe, -lap gyártása 

   
26.30 Kerámiacsempe, -lap gyártása 

26.30.9 26.30.90 26.30.90.0 Kerámiacsempe, -lap gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
26.4 Égetett agyag építõanyag gyártása 

   
26.40 Égetett agyag építõanyag gyártása 

26.40.9 
  

Égetett agyag építõanyag gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 
26.40.91 26.40.91.0 Kerámia csõ, csõvezeték, csatornázási termék és 

szerelvény felszerelése, helyszíni szerelése, beleértve az 
ipari üzem kerámia csõvezeték rendszerének üzembe 
helyezését is 

 
26.40.92 26.40.92.0 Kerámia csõ, csõvezeték, csatornázási termék és 

szerelvény javítása, karbantartása, beleértve az ipari üzem 
kerámia csõvezeték rendszerének javítását, karbantartását 
is 

 
26.40.99 26.40.99.0 Égetett agyag építõanyag gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
26.5 Cement-, mész-, gipszgyártás 

   
26.51 Cementgyártás 

26.51.9 26.51.90 26.51.90.0 Cementgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   
26.52 Mészgyártás 

26.52.9 26.52.90 26.52.90.0 Mészgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   
26.53 Gipszgyártás 

26.53.9 26.53.90 26.53.90.0 Gipszgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   
26.6 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 

   
26.61 Építési betontermék gyártása 

26.61.9 26.61.90 26.61.90.0 Építési betontermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 



   
26.62 Építési gipsztermék gyártása 

26.62.9 26.62.90 26.62.90.0 Építési gipsztermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
26.63 Elõre kevert beton gyártása 

26.63.9 26.63.90 26.63.90.0 Elõre kevert beton gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
26.64 Habarcsgyártás 

26.64.9 26.64.90 26.64.90.0 Habarcsgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   
26.65 Szálerõsítésû cement gyártása 

26.65.9 26.65.90 26.65.90.0 Szálerõsítésû cement gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
26.66 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 

26.66.9 26.66.90 26.66.90.0 Egyéb beton-, gipsz- cementtermék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   
26.7 Építõkõ, díszkõ megmunkálása 

   
26.70 Építõkõ, díszkõ megmunkálása 

26.70.1 26.70.13 26.70.13.0 Kõmegmunkáló szolgáltatás (emlékmû, sírkõ)  

   Idetartozik: a természetes kövek gravírozása, vésése, pl. 
emlékmû és sírkõ. 

26.70.9 26.70.90 26.70.90.0 Építõkõ, díszkõ megmunkálással kapcsolatos szolgáltatás 
(kivéve: emlékmû, sírkõ megmunkálás) 

   
26.8 Máshova nem sorolt, egyéb nemfém ásványi 

termék gyártása 

   
26.81 Csiszolótermék gyártása 

26.81.9 
  

Csiszolótermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
26.81.91 26.81.91.0 Malomkõ, köszörûkõ és hasonlók üzembe helyezése  

   Idetartozik: a malomkõ, köszörûkõ, csiszolókõ és 
hasonlók üzembe helyezése. 

 
26.81.92 26.81.92.0 Malomkõ, köszörûkõ és hasonlók javítása, karbantartása  

   Idetartozik: a malomkõ, köszörûkõ, csiszolókõ és 
hasonlók javítása és karbantartása. 

 
26.81.99 26.81.99.0 Csiszolótermék gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
26.82 Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi 



termék gyártása 

26.82.9 26.82.90 26.82.90.0 Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

  

DJ FÉM ALAPANYAG, FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA 

27 FÉM ALAPANYAG GYÁRTÁSA 

   27.1 Vas, acél, vasötvözet alapanyag gyártása 

   
27.10 Vas, acél, vasötvözet alapanyag gyártása 

27.19.9 27.19.90 27.19.90.0 Vas, acél vasötvözet alapanyag gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a vas- és acélöntvények gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (27.5). 

   
27.2 Csõgyártás 

   
27.21 Öntöttvas csõ gyártása 

27.21.9 27.21.90 27.21.90.0 Öntöttvas csõ gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
27.22 Acélcsõgyártás 

27.22.9 27.22.90 27.22.90.0 Acélcsõgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   
27.3 Vas, acél egyéb feldolgozása 

   
27.31 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása 

27.31.9 27.31.90 27.31.90.0 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   
27.32 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása 

27.32.9 27.32.90 27.32.90.0 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   
27.33 Hidegen alakított acélidom gyártása 

27.33.9 27.33.90 27.33.90.0 Hidegen alakított acélidom gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   
27.34 Acélhuzalgyártás 

27.34.9 27.34.90 27.34.90.0 Acélhuzalgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   
27.4 Nemvas fémalapanyag gyártása 



   
27.41 Nemesfémgyártás 

27.41.9 27.41.90 27.41.90.0 Nemesfémgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a nemesfém óratok gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (33.50.99), a nemesfém ékszer 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.22.9). 

   
27.42 Alumíniumgyártás 

27.42.9 27.42.90 27.42.90.0 Alumíniumgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   
27.43 Ólom, cink, ón gyártása 

27.43.9 27.43.90 27.43.90.0 Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
27.44 Réz gyártása 

27.44.9 27.44.90 27.44.90.0 Réz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
27.45 Egyéb nemvas fém gyártása 

27.45.9 27.45.90 27.45.90.0 Egyéb nemvas fém gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
27.5 Fémöntés 

   
27.51 Vasöntés 

27.51.9 27.51.90 27.51.90.0 Vasöntéssel kapcsolatos szolgáltatás 

   
27.52 Acélöntés 

27.52.9 27.52.90 27.52.90.0 Acélöntéssel kapcsolatos szolgáltatás 

   
27.53 Könnyûfémöntés 

27.53.9 27.53.90 27.53.90.0 Könnyûfémöntéssel kapcsolatos szolgáltatás 

   
27.54 Egyéb nemvas fém öntése 

27.54.9 27.54.90 27.54.90.0 Egyéb nemvas fém öntésével kapcsolatos szolgáltatás 
  

28 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA 

   28.1 Fémszerkezet, -épületelem gyártása 

   
28.11 Fémszerkezet gyártása 

28.11.9 
  

Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
28.11.91 28.11.91.0 Saját gyártású fémszerkezet helyszíni technológiai szerelése  



   Idetartozik: az épületekhez és egyéb építményekhez acél- és 
alumínium szerkezet helyszíni technológiai szerelése 
(felépítése) saját elõállítású elõregyártott elemekbõl; az 
acélhidak helyszíni összeszerelése (felépítése) saját elõállítású 
elõregyártott elemekbõl; föld feletti kábel fémpóznák helyszíni 
szerelése (felállítása) saját elõállítású elõregyártott acél 
elemekbõl. 

   Nem ide tartozik: a nem saját elõállítású fémszerkezet 
felállítása (45.25.4). 

 
28.11.92 28.11.92.0 Fémszerkezetek javítása, karbantartása  

   Idetartozik: az épületekhez és egyéb építményekhez acél- és 
alumínium szerkezet javítása és karbantartása; az acélhidak 
javítása és karbantartása; a föld feletti kábel fémpóznák javítása 
és karbantartása. 

 
28.11.99 28.11.99.0 Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
28.12 Fém épületelem gyártása 

28.12.9 
  

Fém épületelem gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
28.12.91 28.12.91.0 Saját gyártású fém nyílászáró szerkezet beépítése  

   Idetartozik: a saját elõállítású fém nyílászáró szerkezet, pl. ajtó 
és ablak beépítése, beszerelése. 

   Nem ide tartozik: a nem saját elõállítású fém nyílászáró 
szerkezet beszerelése (45.42). 

 
28.12.99 28.12.99.0 Fém épületelem gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
28.2 Fémtartály, fûtési kazán, radiátor gyártása 

   
28.21 Fémtartály gyártása 

28.21.9 
  

Fémtartály gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
28.21.91 28.21.91.0 Fémtartály helyszíni technológiai szerelése (nem épület 

fûtéséhez használt) 

   Idetartozik: a legalább 300 liter ûrtartalmú, vas-, acél- vagy 
alumíniumtartály, medence, edényzet helyszíni technológiai 
szerelése (kivéve épület fûtéséhez használt). 

   Nem ide tartozik: a 300 liternél kisebb befogadóképességû 
fémhordó, -dob, -kanna, -vödör, -doboz stb. gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (28.71.9, 28.72.9), fémtartály - 
edényzet beszerelése jármûvekbe (34.20.70), fémtartály -, 
edényzet beszerelése vasúti jármûvekbe (35.20.93), épület 
fûtéséhez használt vas-, acél- vagy alumíniumtartály medence 
(be)szerelése (45.33.11). 



 
28.21.92 28.21.92.0 Fémtartály javítása, karbantartása (nem épület fûtéséhez 

használt) 

   Idetartozik: a legalább 300 liter ûrtartalmú, vas-, acél- vagy 
alumíniumtartály, medence, edényzet javítása és karbantartása 
(kivéve épület fûtéséhez használt). 

   Nem ide tartozik: az épület fûtéséhez használt vas-, acél- vagy 
alumíniumtartály, medence javítása és karbantartása 
(45.33.11). 

 
28.21.99 28.21.99.0 Fémtartály gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
28.22 Fûtési kazán, radiátor gyártása 

28.22.9 
  

Fûtési kazán, radiátor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: ipari, erõmûi felhasználású gõzkazánok 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (28.30.9), elektromos 
üzemmódú fûtõtest gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(29.71.9), a nem elektromos háztartási fûtõkészülékek 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.72.9). 

 
28.22.91 28.22.91.0 Fûtési kazán üzembe helyezése 

   Idetartozik: a nagy lakóépület-tömbök és a távfûtés ipari 
kapacitású fûtési kazánjainak üzembe helyezése. 

   Nem ide tartozik: háztartási kazánok, bojlerek és égõfejek 
szerelése, javítása és karbantartása (45.33.11), kéménytisztítás 
(74.70.15). 

 
28.22.92 28.22.92.0 Fûtési kazán javítása, karbantartása 

   Idetartozik: a nagy lakóépület-tömbök és a távfûtés ipari 
kapacitású fûtési kazánjainak javítása és karbantartása. 

   Nem ide tartozik: háztartási kazánok, bojlerek és égõfejek 
szerelése, javítása és karbantartása (45.33.11), kéménytisztítás 
(74.70.15). 

 
28.22.99 28.22.99.0 Fûtési kazán, radiátor gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
28.3 Gõzkazán gyártása 

   
28.30 Gõzkazán gyártása 

28.30.9 
  

Gõzkazán (kivéve: fûtési kazán) gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: táv- és központi fûtési kazán gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (28.22.9). 

 
28.30.91 28.30.91.0 Gõzkazán (kivéve: fûtési kazán) üzembe helyezése, beleértve 



az ipari üzemek fém csõvezeték-rendszerének üzembe 
helyezését is 

   Idetartozik: az atomreaktor kazán berendezésének üzembe 
helyezése, a nem nukleáris gõzfejlesztõ berendezés üzembe 
helyezése, a nem nukleáris üzemek különbözõ 
kazánberendezéseinek üzembe helyezése, az ipari (vegyipari, 
kõolajfeldolgozási) üzemek kapcsolódó csõvezeték 
rendszerének üzembe helyezése, beleértve a csapokat, 
szelepeket, tartályokat is. 

   Nem ide tartozik: a nagyobb lakóépület-tömbök és a távfûtés 
ipari kapacitású kazánjainak üzembe helyezése, technológiai 
szerelése (28.22.91), a háztartási fûtõkészülékek és gázbojlerek 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.72.9), háztartási fûtési 
kazán, bojler és égõ üzembe helyezése (45.33.11). 

 
28.30.92 28.30.92.0 Gõzkazán (kivéve: fûtési kazán) javítása, karbantartása, 

beleértve az ipari üzemek fém csõvezeték-rendszerének 
javítását, karbantartását is 

   Idetartozik: az atomreaktor kazán berendezésének javítása és 
karbantartása (kizárólag a kazánberendezés), a gõzfejlesztõ 
berendezés javítása és karbantartása, a kazánberendezés 
javítása és karbantartása, a különbözõ ipari csõvezeték 
rendszerek javítása és karbantartása. 

   Nem ide tartozik: a nagy lakóépület-tömbök és a távfûtés ipari 
kapacitású fûtési kazánjainak javítása karbantartása 
(28.22.92), a háztartási fûtési kazán és égõ javítása 
karbantartása (45.33.11), a kazán- és kéménytisztítási 
szolgáltatás (74.70.15). 

 
28.30.99 28.30.99.0 Gõzkazán gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

    
28.4 Fémalakítás, porkohászat 

   
28.40 Fémalakítás, porkohászat 

28.40.9 
  

Fémalakítással, porkohászattal kapcsolatos szolgáltatás 

 
28.40.91 28.40.91.0 Fémkovácsolási szolgáltatás  

   Idetartozik: a hideghúzási szolgáltatás is. 

 
28.40.92 28.40.92.0 Fémsajtolási, -préselési szolgáltatás, rajz szerint  

   Ide tartoznak a nemvas fém sajtolási szolgáltatása. 

 
28.40.93 28.40.93.0 Egyéb fémalakítási szolgáltatás  

   Idetartozik: a vágás és sajtolás, rajz szerint. 

 
28.40.94 28.40.94.0 Porkohászat 



   Idetartozik: a fémtárgyak gyártása közvetlenül fémporból 
hõkezeléssel (zsugoröntéssel) vagy nyomással; a köszörülõ, 
daraboló és vágó alkatrészek gyártása kemény fémkarbidból. 

   Nem ide tartozik: a fémpor-alapanyag gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (27) 

   
28.5 Fém felületkezelése, megmunkálása 

   
28.51 Fém felületkezelése 

28.51.1 
  

Fémek bevonási szolgáltatása 

 
28.51.11 

 
Fémek fémes bevonása 

  
28.51.11.3 Fémbevonat készítés fémolvadékba merítéssel 

  
28.51.11.5 Fémbevonat készítés termikus szórással 

  
28.51.11.7 Cinkbevonat készítés elektrolízissel vagy vegyi kezeléssel 

(galvanizálás) 

  
28.51.11.9 Nikkel-, réz-, króm-, egyéb fémbevonat készítés elektrolízissel 

vagy vegyi kezeléssel 

 
28.51.12 

 
Fém nemfémes bevonása 

  
28.51.12.3 Mûanyagbevonat-készítés 

  
28.51.12.5 Egyéb felületi bevonat készítés (pl. foszfátozás, zománcozás 

stb.) 

28.51.2 
  

Egyéb fémkezelési, -kikészítési szolgáltatás 

 
28.51.21 28.51.21.0 Fém hõkezelése (fémes bevonáson kívül) 

   Nem ide tartozik: fémes bevonás. 

 
28.51.22 

 
Fém más felületkezelése, kikészítése 

  
28.51.22.3 Festõ, lakkozó, fényezõ és hasonló kikészítés 

  
28.51.22.5 Felületkikészítés anódos oxidálással (eloxálással) 

  
28.51.22.7 Felületkezelés vákuumgõzölõ és -porlasztó (CVD/PVD) 

eljárással 

  
28.51.22.9 Fém egyéb felületi kikészítése 

   Nem ide tartozik: a mûanyag alkatrészek vákuumos fémes 
bevonó szolgáltatása (25.24.83). 

    
28.52 Fémmegmunkálás 



28.52.9 28.52.90 28.52.90.0 Fémmegmunkálással kapcsolatos szolgáltatás 

   Idetartozik: az általános gépipari szolgáltatás pl.: fúrás, marás, 
csiszolás, gyalulás, tükrösítés, üregelés, egyengetés, fûrészelés, 
köszörülés, élezés, hegesztés, erõsítés; a fémmunkadarabok 
vágása lézersugárral; a fém munkadarabok köszörülése és 
élezése, polírozással együtt; a kovácsolási munkák, kivéve ha a 
termelés részeként végzik; a fémek iparmûvészi 
megmunkálása, kivéve ha a termelés részeként végzik; a 
fémmunkadarabok javítása, kivéve ha a termelés részeként 
végzik; az erõsített acél hajlítása; a gépek, berendezések 
általános mechanikai üzemfenntartási és javítási szolgáltatása; 
a fémmunkadarabok lézersugaras feliratozása (lézeres 
gravírozás). 

   
28.6 Evõeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása 

   
28.61 Evõeszköz, késáru gyártása 

28.61.9 28.61.90 28.61.90.0 Evõeszköz, késáru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a nemesfém evõeszközök gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (36.22.9), a vadászkés, kard, bajonett 
stb. gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (28.75.9). 

   
28.62 Szerszámgyártás 

28.62.9 
  

Szerszámgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a gépi mûködtetésû kéziszerszámok 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.41.9). 

 
28.62.92 28.62.92.0 Szerszám javítása, karbantartása 

   Idetartozik: az anyagleválasztást nem végzõ fémmegmunkáló 
szerszám javítása és karbantartása pl. sajtoló, préselõ, lyukasztó 
szerszám; az anyagleválasztást végzõ fémmegmunkáló 
szerszám javítása és karbantartása pl. fúró, maró szerszám; az 
egyéb szerszámok javítása és karbantartása. 

 
28.62.99 28.62.99.0 Szerszámgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
28.63 Lakat-, zárgyártás 

28.63.9 
  

Lakat-, zárgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

 
28.63.91 28.63.91.0 Zár, összetett zárszerkezet felszerelése, üzembe helyezése 

   Idetartozik: az elektromos zár (billentyûzettel vagy vizuális 
érzékelõ kapcsolóval), a nagy bonyolultságú összetett 
zárszerkezet (pl. mágnes- vagy más kódkártyával) üzembe 
helyezése. 



 
28.63.92 28.63.92.0 Zár, összetett zárszerkezet javítása, karbantartása 

   Idetartozik: az elektromos zár (billentyûzettel vagy vizuális 
érzékelõ kapcsolóval), a nagy bonyolultságú összetett 
zárszerkezet (pl. mágnes- vagy más kódkártyával) javítása és 
karbantartása. 

 
28.63.99 28.63.99.0 Lakat-, zárgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
28.7 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 

   
28.71 Vas, acél tárolóeszköz gyártása 

28.71.9 
  

Vas, acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(ûrtartalma nem éri el a 300 litert) 

   Nem ide tartozik: a fémtartály, -medence, -edényzet, (beleértve 
a 300 liternél nagyobb tárolóterû fémtartályt) gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (28.21.99). 

 
28.71.91 28.71.91.0 Vas, acél tárolóeszköz üzembe helyezése (ûrtartalma nem éri el 

a 300 litert) 

 
28.71.92 28.71.92.0 Vas, acél tárolóeszköz javítása, karbantartása (ûrtartalma nem 

éri el a 300 litert) 

 
28.71.99 28.71.99.0 Vas, acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
28.72 Könnyûfém csomagolóeszköz gyártása 

28.72.9 28.72.90 28.72.90.0 Könnyûfém csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   
28.73 Huzaltermék gyártása 

28.73.9 28.73.90 28.73.90.0 Huzaltermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a szigetelt vezetékek gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (31.30.9), a nem kézi használatú varrótû, kötõtû 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.54.99). 

   
28.74 Kötõelem, csavar gyártása 

28.74.9 28.74.90 28.74.90.0 Kötõelem, csavar gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
28.75 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék 

gyártása 

28.75.9 
  

Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: az evõeszközök és késáruk gyártásával 



kapcsolatos szolgáltatás (28.61.9), a nemesfém evõeszközök, 
étkészletek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.22.9). 

 
28.75.91 28.75.91.0 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék 

felszerelése, üzembe helyezése  

   Idetartozik: a saját elõállítású fémborítású vagy megerõsített 
széf üzembe helyezése; a saját elõállítású széfajtó és -polc 
beszerelése. 

 
28.75.92 28.75.92.0 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék javítása, 

karbantartása  

   Idetartozik: a saját elõállítású fémborítású vagy megerõsített 
széf javítása és karbantartása; a saját elõállítású széfajtó és -
polc javítása és karbantartása. 

 
28.75.99 28.75.99.0 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártásával 

kapcsolatos egyéb szolgáltatás 
  

DK GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA 

29 GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA 

   
29.1 Mechanikai erõgép, energiaközlõ gyártása 

   
29.11 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közúti 

jármûmotor) 

29.11.9 
  

Motor, turbina gyártásával (kivéve: légi, közúti jármûmotor) 
kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a közúti és a légi jármûvek és 
motorkerékpárok motorjának gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (34.10.9, 35.30.9, 35.41.9). 

 
29.11.91 29.11.91.0 Motor, turbina üzembe helyezése (kivéve: a légi, közúti 

jármûmotor) 

 
29.11.92 29.11.92.0 Motor, turbina javítása, karbantartása (kivéve: a légi, közúti 

jármûmotor) 

   
Idetartozik: pl. belsõ égésû vasútijármû-motor, hajómotor 
javítása 

 
29.11.99 29.11.99.0 Motor, turbina gyártásával (kivéve: légi, közúti jármûmotor) 

kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
29.12 Szivattyú, kompresszor gyártása 

29.12.9 
  

Szivattyú, kompresszor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 



 
29.12.91 29.12.91.0 Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése 

   Idetartozik: a hidraulikus vagy pneumatikus rendszerek 
csõvezeték-hálózatának összekapcsolása, bekötése is. 

 
29.12.92 29.12.92.0 Szivattyú, kompresszor javítása, karbantartása 

 
29.12.99 29.12.99.0 Szivattyú, kompresszor gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
29.13 Csap, szelep gyártása 

29.13.9 
  

Csap, szelep gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
29.13.91 29.13.91.0 Csap, szelep és hasonló szerelvény felszerelése 

   Idetartozik: a csõvezetékhez, kazánhoz, tartályhoz, medencéhez 
és hasonló fémberendezéshez használt csap, szelep és hasonló 
szerelvény üzembe helyezése. 

   Nem ide tartozik: a gõzfejlesztõ berendezés és az ipari üzemek 
fém csõvezeték rendszerének üzembe helyezése (28.30.9), a víz- 
és gázszerelési munka épületekben (45.33). 

 
29.13.92 29.13.92.0 Csap, szelep és hasonló szerelvény javítása, karbantartása  

   Idetartozik: a csõvezetékhez, kazánhoz, tartályhoz, medencéhez 
és hasonló fémberendezéshez használt csap, szelep és hasonló 
szerelvény javítása, karbantartása. 

   Nem ide tartozik: a gõzfejlesztõ berendezés és az ipari üzemek 
fém csõvezeték rendszerének javítása, karbantartása 
(28.30.92). 

 
29.13.99 29.13.99.0 Csap, szelep gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
29.14 Csapágy, erõátviteli elem gyártása 

29.14.9 
  

Csapágy, erõátviteli elem gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
29.14.91 29.14.91.0 Csapágy, erõátviteli elem beszerelése  

   Idetartozik: a fogaskerék, tengelykapcsoló, tengelykötés, 
csapágy, csapágyház és egyéb erõátviteli elem beszerelése. 

   Nem ide tartozik: a gépjármû csapágy, fogaskerék, hajtómû, 
erõátviteli elem beszerelése (50.20.11, 50.20.21 és 50.40.40). 

 
29.14.92 29.14.92.0 Csapágy, erõátviteli elem javítása, karbantartása  

   Idetartozik: a fogaskerék, tengelykapcsoló, tengelykötés, 
csapágy, csapágyház és egyéb erõátviteli elem javítása és 
karbantartása. 

   Nem ide tartozik: a gépjármû csapágy, fogaskerék, hajtómû, 



erõátviteli elem javítása és karbantartása (50.20.11, 50.20.21 
és 50.40.40). 

 
29.14.99 29.14.99.0 Csapágy, erõátviteli elem gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
29.2 Egyéb általános rendeltetésû gép gyártása 

   
29.21 Kemence gyártása 

29.21.9 
  

Kemence gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a mezõgazdasági szárítók gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (29.53.9), a nem villamos sütõipari 
kemencék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.53.9), a fa-, 
papírpép-, papír-, papírlemez-szárító berendezések gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (29.56.9), a háztartási sütõk 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.71.9), az orvosi, 
sebészeti és laboratóriumi sterilizálók gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (33.10.9). 

 
29.21.91 29.21.91.0 Kemence üzembe helyezése  

   Idetartozik: a kemence, kemenceégõk üzembe helyezése. 

   Nem ide tartozik: a háztartási központi fûtési kazánok, bojlerek 
és a központi fûtés égõinek szerelése (45.33.11). 

 
29.21.92 29.21.92.0 Kemence javítása, karbantartása  

   Idetartozik: a kemence, kemenceégõk javítása, karbantartása. 

   Nem ide tartozik: a háztartási központi fûtési kazánok, bojlerek 
és a központi fûtés égõinek karbantartása és javítása 
(45.33.11), a kéménytisztító szolgáltatás (74.70.15). 

 
29.21.99 29.21.99.0 Kemence gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
29.22 Emelõ-, anyagmozgató gép gyártása 

29.22.9 
  

Emelõ-, anyagmozgató gép gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás  

   Idetartozik: a nem közúti (pl. ipari) vontató gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás is. 

   Nem ide tartozik: a föld felszíne alatt használt, folyamatos 
mûködésû szállítóberendezések, elevátorok gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (29.52.9), a földkitermelõ és -
rakodógép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.52.9), a 
többcélú ipari robot gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(29.56.9), az úszódaru, vasúti daru, közúti darus kocsi 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (34.10.9, 35.11.9, 
35.20.9). 



 
29.22.91 29.22.91.0 Emelõ-, anyagmozgató berendezés üzembe helyezése  

   Idetartozik: az emelõ-, anyagmozgató berendezések üzembe 
helyezése. 

   Nem ide tartozik: a felvonó, teherfelvonó, mozgólépcsõ és 
mozgójárda üzembe helyezése (45.31.30). 

 
29.22.92 29.22.92.0 Emelõ-, anyagmozgató berendezés javítása, karbantartása 

   Idetartozik: a felvonó, teherfelvonó, mozgólépcsõ és 
mozgójárda javítása és karbantartása is. 

 
29.22.99 29.22.99.0 Emelõ-, anyagmozgató gép gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
29.23 Nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó 

gyártása 

29.23.9 
  

Nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a mezõgazdasági szárítóberendezés 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.53.9), a háztartási 
hûtõ- és fagyasztókészülék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(29.71.9), a háztartási ventilátor gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (29.71.9), háztartási, irodai klímaberendezések 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.71.9). 

 
29.23.91 29.23.91.0 Nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó üzembe helyezése 

   Nem ide tartozik: a háztartási és irodai légállapot-szabályozó 
berendezés üzembe helyezése (45.33.12). 

 
29.23.92 29.23.92.0 Nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó javítása, 

karbantartása 

   Nem ide tartozik: a háztartási és irodai légkondicionáló 
berendezés javítása (45.33.12), a háztartási szellõzõ, hûtõ vagy 
légkondicionáló berendezés üzembe helyezése, javítása és 
karbantartása (45.33.12). 

 
29.23.99 29.23.99.0 Nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó gyártásával 

kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
29.24 Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása 

29.24.9 
  

Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

 
29.24.91 29.24.91.0 Máshova nem sorolt egyéb, általános gép üzembe helyezése 

 
29.24.92 29.24.92.0 Máshova nem sorolt egyéb, általános gép javítása, 

karbantartása 



   Nem ide tartozik: a háztartási, fogyasztási cikk javítása 
(52.74). 

 
29.24.99 29.24.99.0 Máshova nem sorolt egyéb, általános gép gyártásával 

kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
29.3 Mezõgazdasági gép gyártása 

   
29.31 Mezõgazdasági traktor gyártása 

29.31.9 
  

Mezõgazdasági traktor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a nyerges és egyéb közúti vontatók 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (34.10.9), a közúti 
pótkocsi, nyerges pótkocsi gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(34.20.9). 

 
29.31.92 29.31.92.0 Mezõgazdasági traktor javítása, karbantartása  

   Idetartozik: a mezõgazdasági, erdészeti és kerti traktor, 
valamint fûnyíró gép javítása és karbantartása is. 

 
29.31.99 29.31.99.0 Mezõgazdasági traktor gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
29.32 Egyéb mezõgazdasági gép gyártása 

29.32.9 
  

Egyéb mezõgazdasági gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a mezõgazdasági kéziszerszámok gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (28.62.9). 

 
29.32.91 29.32.91.0 Egyéb mezõgazdasági gép üzembe helyezése 

 
29.32.92 29.32.92.0 Egyéb mezõgazdasági gép javítása, karbantartása 

 
29.32.99 29.32.99.0 Egyéb mezõgazdasági gép gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
29.4 Szerszámgépgyártás 

   
29.41 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép 

gyártása 

29.41.9 29.41.90 29.41.90.0 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a kéziszerszám vagy szerszámgép cserélhetõ 
szerszámainak gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (28.62.9). 

   
29.42 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása 

29.42.9 
  

Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 



 
29.42.91 29.42.91.0 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése 

 
29.42.92 29.42.92.0 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép javítása, karbantartása 

 
29.42.99 29.42.99.0 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártásával kapcsolatos 

egyéb szolgáltatás 

   
29.43 Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása 

29.43.9 
  

Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

 
29.43.91 29.43.91.0 Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép üzembe helyezése 

 
29.43.92 29.43.92.0 Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép javítása, karbantartása 

 
29.43.99 29.43.99.0 Egyéb máshova nem sorolt szerszámgépek gyártásával egyéb 

kapcsolatos szolgáltatás 

   
29.5 Egyéb speciális rendeltetésû gép gyártása 

   
29.51 Kohászati gép gyártása 

29.51.9 
  

Kohászati gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: az öntõszerszám (a kokillaöntõ szerszám 
nélkül), kokilla és öntödei formakészítõ gép gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (29.56.9). 

 
29.51.91 29.51.91.0 Kohászati gép üzembe helyezése 

 
29.51.92 29.51.92.0 Kohászati gép javítása, karbantartása 

 
29.51.99 29.51.99.0 Kohászati gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
29.52 Bányászati, építõipari gép gyártása 

29.52.9 
  

Bányászati, építõipari gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: az emelõ- és szállítóberendezések 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.22.9), a 
kõmegmunkáló szerszámgépek (kõfûrészelõ és -tisztító gépek) 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.43.9), a betonkeverõ 
gépjármû gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (34.10.9). 

 
29.52.91 29.52.91.0 Bányászati, építõipari gép üzembe helyezése 

 
29.52.92 29.52.92.0 Bányászati, építõipari gép javítása, karbantartása 

 
29.52.99 29.52.99.0 Bányászati, építõipari gép gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 
    

29.53 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 



29.53.9 
  

Élelmiszer-, dohányipari gép gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a csomagoló, pántoló és súlymérõ berendezés 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.24.9), a tojás, 
gyümölcs, egyéb termés tisztító, válogató vagy osztályozó gép 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.32.9). 

 
29.53.91 29.53.91.0 Élelmiszer-, dohányipari gép üzembe helyezése 

 
29.53.92 29.53.92.0 Élelmiszer-, dohányipari gép javítása, karbantartása 

 
29.53.99 29.53.99.0 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
29.54 Textil-, ruházati-, bõripari gép gyártása 

29.54.9 
  

Textil-, ruházati-, bõripari gép gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a kalander típusú vasalógépek 
(mángorlógépek) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(29.24.9), a háztartási mosó- és szárítógépek gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (29.71.9). 

 
29.54.91 29.54.91.0 Textil-, ruházati-, bõripari gép üzembe helyezése 

 
29.54.92 29.54.92.0 Textil-, ruházati-, bõripari gép javítása, karbantartása 

 
29.54.99 29.54.99.0 Textil-, ruházati-, bõripari gép gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
29.55 Papíripari gép gyártása 

29.55.9 
  

Papíripari gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a fa-, papírpép-, papír- és papírlemez-szárító 
berendezések gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.56.9). 

 
29.55.91 29.55.91.0 Papíripari gép üzembe helyezése 

 
29.55.92 29.55.92.0 Papíripari gép javítása, karbantartása 

 
29.55.99 29.55.99.0 Papíripari gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
29.56 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása 

29.56.9 
  

Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a kemény gumit és mûanyagot, hideg üveget 
megmunkáló gépek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(29.43.9), a háztartási felszerelések gyártásával kapcsolatos 



szolgáltatás (29.7). 

 
29.56.91 29.56.91.0 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép üzembe helyezése 

 
29.56.92 29.56.92.0 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép javítása, karbantartása 

 
29.56.99 29.56.99.0 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártásával 

kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
29.6 Fegyver-, lõszergyártás 

   
29.60 Fegyver-, lõszergyártás 

29.60.9 
  

Fegyver, lõszer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: az ütésre robbanó gyutacs, detonátor, 
jelzõrakéta gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (24.61.9), a 
vadászkés, kard, bajonett gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(28.75.9). 

 
29.60.91 29.60.91.0 Fegyver, fegyverrendszer üzembe helyezése 

 
29.60.92 29.60.92.0 Fegyver, fegyverrendszer javítása, karbantartása 

 
29.60.99 29.60.99.0 Fegyver, lõszer gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
29.7 Máshova nem sorolt háztartási készülék gyártása 

   
29.71 Háztartási villamos készülék gyártása 

29.71.9 
  

Háztartási villamos készülék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 
29.71.91 29.71.91.0 Professzionális villamos készülék üzembe helyezése  

   Idetartozik: az ipari tartályokhoz és ezekhez hasonló ipari 
kapacitású konténerekhez tartozó elektromos, azonnali vagy 
hõtárolós vízmelegítõ és merülõforraló fûtõberendezés üzembe 
helyezése; az éttermek teraszain, utcákon és nyitott 
helységekben használatos infravörös fûtõberendezés üzembe 
helyezése; az utcai fûtõ berendezések (csúszós jég 
megelõzésére) és termõföld melegítõ berendezés (ültetvény 
növekedés gyorsítására) üzembe helyezése. 

   Nem ide tartozik: a nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó 
berendezések üzembe helyezése (29.23.91); a motorokhoz és 
jármûvekhez szükséges máshova nem sorolt saját elõállítású 
villamos berendezések és máshova nem sorolható villamos 
berendezések szerzõdéssel vagy díj ellenében végzett üzembe 
helyezése (31.61.91). 

 
29.71.92 29.71.92.0 Professzionális villamos készülék javítása, karbantartása 

   Idetartozik: az ipari tartályokhoz és ezekhez hasonló ipari 



kapacitású konténerekhez tartozó elektromos, azonnali vagy 
hõtárolós vízmelegítõ és merülõforraló fûtõberendezés javítása 
és karbantartása; az éttermek teraszain, utcákon és nyitott 
helységekben használatos infravörös fûtõberendezés javítása és 
karbantartása; az utcai fûtõberendezések (csúszós jég 
megelõzésére) és termõföld melegítõ berendezés (ültetvény 
növekedés gyorsítására) javítása karbantartása. 

   Nem ide tartozik: a nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó 
berendezések javítása és karbantartása (29.23.92), a személyes 
és háztartási javak javítása és karbantartása (52.7). 

 
29.71.99 29.71.99.0 Háztartási villamos készülék gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
29.72 Nem villamos háztartási készülék gyártása 

29.72.9 29.72.90 29.72.90.0 Nem villamos háztartási készülék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a kereskedelmi (üzleti) jellegû konyha 
ételkészítõ gépeinek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(29.53.9), a nem villamos háztartási készülékek javítása 
(52.74.13). 

DL VILLAMOS GÉP, MÛSZER GYÁRTÁSA 

30 IRODA-, SZÁMÍTÓGÉPGYÁRTÁS 

   30.0 Iroda-, számítógépgyártás 

   
30.01 Irodagépgyártás 

30.01.9 
  

Irodagépgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

 
30.01.91 30.01.91.0 Irodagép üzembe helyezése 

   Nem ide tartozik: az irodagépek javítása és karbantartása 
(72.50.11). 

 
30.01.99 30.01.99.0 Irodagépgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
30.02 Számítógépgyártás 

30.02.2 30.02.20 30.02.20.0 Számítógép modulok összeszerelése 

30.02.9 
  

Számítógépgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a számítógépek elektronikai 
alkatrészeinek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(32.10.9), az elektronikus játék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (36.50.9), a számítógéprendszer, a 
számítógépek és egyéb információ-feldolgozó 



berendezések javítása, karbantartása (72.50.12). 

 
30.02.91 30.02.91.0 Számítógép üzembe helyezése  

   Idetartozik: a számítógép és egyéb információfeldolgozó 
berendezés üzembe helyezése. 

   Nem ide tartozik: a vezeték, számítógépkábel szerelése az 
épületben (kábelfektetés), (45.31.41). 

 
30.02.99 30.02.99.0 Számítógépgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

31 MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA 

   31.1 Villamos motor, áramfejlesztõ gyártása 

   
31.10 Villamos motor, áramfejlesztõ gyártása 

31.10.9 
  

Villamos motor, áramfejlesztõ gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a jármûvek generátorának, indító motorjának 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (31.61.9). 

 
31.10.91 31.10.91.0 Villamos motor, áramfejlesztõ üzembe helyezése  

   Idetartozik: a villamos erõmû generátorának, 
transzformátorának üzembe helyezése, technológiai szerelése 
is. 

 
31.10.92 31.10.92.0 Villamos motor, áramfejlesztõ javítása, karbantartása 

 
31.10.99 31.10.99.0 Villamos motor, áramfejlesztõ gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
31.2 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 

   
31.20 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 

31.20.9 
  

Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 
31.20.91 31.20.91.0 Áramelosztó, -szabályozó készülék üzembe helyezése 

   Nem ide tartozik: az épületek elektromos vezetékeinek és 
csatlakozóinak szerelése (45.31.1). 

 
31.20.92 31.20.92.0 Áramelosztó, -szabályozó készülék javítása, karbantartása 

 
31.20.99 31.20.99.0 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártásával kapcsolatos 

egyéb szolgáltatás 

   
31.3 Szigetelt vezeték, kábel gyártása 



   
31.30 Szigetelt vezeték, kábel gyártása 

31.30.9 31.30.90 31.30.90.0 Szigetelt vezeték, kábel gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a szigetelés nélküli nem vas, fém-huzal 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (27.4), a szigetelés nélküli 
kábel és nem a villamosság vezetésére alkalmazott, szigetelt 
kábel gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (28.73.9). 

   
31.4 Akkumulátor, szárazelem gyártása 

   
31.40 Akkumulátor, szárazelem gyártása 

31.40.9 31.40.90 31.40.90.0 Akkumulátor, szárazelem gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
31.5 Világítóeszköz gyártása 

   
31.50 Világítóeszköz gyártása 

31.50.9 31.50.90 31.50.90.0 Világítóeszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
Idetartozik, pl.: a lámpa és a világítási szerelvények gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás. 

   Nem ide tartozik: a villamos jármûvilágító és jelzõkészülékek 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (31.61.9). 

    
31.6 Egyéb villamos termék gyártása 

   
31.61 Máshova nem sorolt motor-, jármû-villamossági 

cikk gyártása 

31.61.9 
  

Máshova nem sorolt motor-, jármû-villamossági cikk 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
31.61.91 31.61.91.0 Motor, gépjármû, motorkerékpár villamos berendezéseinek 

beszerelése, üzembe helyezése 

   Idetartozik: a motor, gépjármû, motorkerékpár saját gyártású 
villamos berendezéseinek beszerelése, üzembe helyezése, 
valamint motor, gépjármû, motorkerékpár máshová nem sorolt 
villamos berendezéseinek beszerelése, üzembe helyezése 
díjazásért vagy szerzõdéses alapon. 

   Nem ide tartozik: elektromos vezetékek beszerelése 
motorkerékpárokba (34.). 

 
31.61.99 31.61.99.0 Egyéb máshova nem sorolt motor-, jármû-villamossági cikk 

gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
31.62 Máshova nem sorolt, egyéb villamos termék 

gyártása 



31.62.9 
  

Máshova nem sorolt, egyéb villamos termék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a villamos kézi szórópisztoly gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (29.24.9), a villamos fûnyíró gép 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.32.9), a villamos 
borotva gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.71.9). 

 
31.62.91 31.62.91.0 Máshova nem sorolt, egyéb villamos készülék üzembe 

helyezése  

   Idetartozik: a máshova nem sorolt, egyéb villamos készülékek 
technológiai szerelése, az autópályák, a közutak és repülõterek 
villamos jelzõberendezései nélkül. 

   Nem ide tartozik: az út, vasút stb. világító vagy 
jelzõberendezéseinek szerelése (45.34.21). 

 
31.62.92 31.62.92.0 Máshova nem sorolt, egyéb villamos készülék javítása, 

karbantartása 

   Nem ide tartozik: a villamos motor, generátor és 
transzformátor javítása, karbantartása és újratekercselése 
(31.10.92). 

 
31.62.99 31.62.99.0 Máshova nem sorolt, villamos termék gyártásával kapcsolatos 

egyéb szolgáltatás 

32 HÍRADÁS-TECHNIKAI TERMÉK, -KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA 

   32.1 Elektronikai alkatrész gyártása 

   
32.10 Elektronikai alkatrész gyártása 

32.10.9 
  

Elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
32.10.91 32.10.91.0 Nyomtatott áramkörök elõállításával kapcsolatos 

szolgáltatás 

   Idetartozik: a nyomtatott áramkörök és félvezetõk 
maratása, védõréteggel és fémgõzréteggel való bevonása. 

 
32.10.92 32.10.92.0 Elektromos integrált áramkörök elõállításával kapcsolatos 

szolgáltatás 

   
Idetartozik: a nyomtatott áramkörök mikroalkatrészének 
összeszerelése. 

 
32.10.99 32.10.99.0 Elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
32.2 Ipari híradás-technikai termék gyártása 



   
32.20 Ipari híradás-technikai termék gyártása 

32.20.9 
  

Ipari híradás-technikai termék gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 
32.20.91 32.20.91.0 Ipari híradás-technikai termék üzembe helyezése 

   Ide kizárólag a professzionális berendezés üzembe 
helyezése, technológiai szerelése tartozik. 

   Nem ide tartozik: az épületek elektromos vezetékeinek és 
csatlakozóinak szerelése (45.31.1). 

 
32.20.92 32.20.92.0 Ipari híradás-technikai termék javítása, karbantartása 

   Ide kizárólag a professzionális berendezések javítása és 
karbantartása tartozik. 

   Nem ide tartozik: az épületek elektromos vezetékeinek és 
csatlakozóinak szerelése (45.31.1). 

 
32.20.99 32.20.99.0 Ipari híradás-technikai termék gyártásával kapcsolatos 

egyéb szolgáltatás 

   
32.3 Híradás-technikai fogyasztási cikk gyártása 

   
32.30 Híradás-technikai fogyasztási cikk gyártása 

32.30.9 
  

Híradás-technikai fogyasztási cikk gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás 

 
32.30.91 32.30.91.0 Professzionális rádió-, televízió-, hang- és videotechnikai 

berendezés üzembe helyezése 

   Idetartozik: a professzionális televízió- és rádiókészülék, 
hang- vagy videofelvevõ és visszajátszó készülék üzembe 
helyezése felvevõstúdióban, telekonferencia teremben, 
elõadóteremben stb. 

 
32.30.92 32.30.92.0 Professzionális rádió-, televízió-, hang- és videotechnikai 

berendezés javítása, karbantartása 

   Idetartozik: a professzionális (pl. felvevõstúdiókban, 
telekonferenciatermekben és elõadótermekben használt) 
televízió- és rádiókészülék, hang- vagy videofelvevõ és 
lejátszó készülék javítása és karbantartása. 

   Nem ide tartozik: az épületeken felszerelt, helyhez kötött 
antenna, parabolaantenna javítása (45.31.23), a lakásban 
használt rádió-, televízió- és más készülék javító 
szolgáltatásai (52.72.11). 

 
32.30.99 32.30.99.0 Híradás-technikai fogyasztási cikk gyártásával 

kapcsolatos egyéb szolgáltatás 



33 MÛSZERGYÁRTÁS 

   33.1 Orvosi mûszer gyártása 

   
33.10 Orvosi mûszer gyártása 

33.10.9 
  

Orvosi mûszer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a hõmérõ gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (33.20.9). 

 
33.10.91 33.10.91.0 Orvosi, sebészeti berendezés, készülék üzembe helyezése 

 
33.10.92 33.10.92.0 Orvosi, sebészeti berendezés, készülék javítása, 

karbantartása  

   Idetartozik: az ortopédiai eszközök javítása és 
karbantartása is. 

 
33.10.99 33.10.99.0 Orvosi mûszer gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
33.2 Mérõmûszer gyártása 

   
33.20 Mérõmûszer gyártása 

33.20.9 
  

Mérõmûszer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
33.20.91 33.20.91.0 Mérõmûszer üzembe helyezése  

   Idetartozik: a mérõ-, vizsgáló- vagy ellenõrzõ-, navigációs 
mûszer és készülék üzembe helyezése. 

   Nem ide tartozik: a háztartási villanyóra, vízmérõ, 
gázmérõ, bekötése, szerelése (45.31.1, 45.33.11, 45.33.20, 
45.33.30). 

 
33.20.92 33.20.92.0 Mérõmûszer javítása, karbantartása  

   Idetartozik: a mérõ-, vizsgáló- vagy ellenõrzõ-, navigációs 
mûszer és készülék javítása és karbantartása. 

   Nem ide tartozik: háztartási villanyóra karbantartása 
(40.13.11), háztartási gázmérõ karbantartása (40.22.11), 
a háztartási vízmérõ karbantartása (41.00.20). 

 
33.20.99 33.20.99.0 Mérõmûszer gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
33.3 Ipari folyamatirányító rendszer gyártása 

   
33.30 Ipari folyamatirányító rendszer gyártása 

33.30.1 33.30.10 33.30.10.0 Ipari folyamatirányító berendezés, automatizált 
termelõüzem tervezése, összeszerelése 

   Idetartozik: az ipari folyamatirányító berendezés 



(különbözõ gépeket, szállítóeszközt és központi irányító 
berendezést magában foglaló automatizált termelõ gépsor) 
tervezése és összeszerelése. 

33.30.9 33.30.90 33.30.90.0 Ipari folyamatirányító berendezés javítása, karbantartása 

   Idetartozik: az ipari folyamatirányító berendezés 
(különbözõ gépeket, szállítóeszközt és központi irányító 
berendezést magában foglaló automatizált termelõ gépsor) 
javítása és karbantartása. 

   
33.4 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása 

   
33.40 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása 

33.40.9 
  

Optikai, fényképészeti eszköz gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 
33.40.91 33.40.91.0 Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, 

optikai mûszer gyártása, üzembe helyezése  

   Idetartozik: a mozi filmvetítõ üzembe helyezése 

 
33.40.92 33.40.92.0 Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, 

optikai mûszer javítása, karbantartása 

   Idetartozik: a professzionális (a filmstúdiókban, kulturális 
intézményekben stb. használt) fényképészeti, 
filmtechnikai felszerelés és optikai mûszer, készülék 
javítása, karbantartása 

   Nem ide tartozik: a nem professzionális (lakossági) 
fényképészeti felszerelés és optikai mûszer javítása 
(52.74.13). 

 
33.40.99 33.40.99.0 Optikai, fényképészeti eszköz gyártásával kapcsolatos 

egyéb szolgáltatás 

   
33.5 Óragyártás 

   
33.50 Óragyártás 

33.50.9 
  

Óragyártással kapcsolatos szolgáltatás 

 
33.50.91 33.50.91.0 Ipari idõmérõ mûszer, készülék üzembe helyezése 

 
33.50.92 33.50.92.0 Ipari idõmérõ mûszer, készülék javítása, karbantartása 

   Nem ide tartozik: a közfogyasztású (nem professzionális) 
idõmérõk (karórák, faliórák stb.) javítása (52.73.10). 

 
33.50.99 33.50.99.0 Óragyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

DM JÁRMÛGYÁRTÁS 



34 KÖZÚTI JÁRMÛ GYÁRTÁSA 

   34.1 Közúti gépjármû gyártása 

   
34.10 Közúti gépjármû gyártása 

34.10.9 
  

Közúti gépjármû gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a nem közúti (pl. ipari) vontató 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás, (29.22.9) a 
mezõgazdasági traktor gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (29.31.9), a mezõgazdasági és ipari 
lánctalpas vontató gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(29.52.9), a gépjármû villamos részeinek gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (31.61.9), a gépjármû javítása, 
átalakítása (50.20.1, 50.20.2), a használt autó 
szétszerelése (autóbontás) (37.10.9). 

 
34.10.91 34.10.91.0 Részegységek beszerelése gépjármûvekbe a gyártási 

folyamaton belül 

   Idetartozik: a BTO 34.30.20 termékcsoportba tartozó, 
nem saját elõállítású (vásárolt vagy bérmunkára átvett) 
részegységek beszerelése gépjármûvekbe. 

   Nem ide tartozik: a komplett funkcionális egységek 
beszerelése gépjármûvekbe a gyártási folyamaton belül 
(34.10.92), a gépjármû alkatrész és tartozék 
összeszerelése (34.30.91), a motor és jármû saját 
elõállítású villamos berendezésének üzembe helyezése 
(31.61.91). 

 
34.10.92.0 34.10.92.0 Komplett funkcionális egységek beszerelése 

gépjármûvekbe a gyártási folyamaton belül 

   Idetartozik: a komplett funkcionális egységek beszerelése 
gépjármûvekbe. 

   Nem ide tartozik: a részegységek beszerelése 
gépjármûvekbe a gyártási folyamaton belül (34.10.91). 

 
34.10.99.0 34.10.99.0 Közúti gépjármû gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
34.2 Gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártása 

   
34.20 Gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártása 

34.20.7 34.20.70 34.20.70.0 Gépjármûvek felújítása, összeszerelése, felszerelése, 
karosszéria munkák  

   Idetartozik: a személygépkocsi védõburkolása 
utasvédelmi célból, a gépjármû beállítása, a gépjármû 
felszerelése stb. egyéni igények szerint. 



   Nem ide tartozik: a gépjármûvek javítása és 
karbantartása (50.20) 

34.20.8 34.20.80 34.20.80.0 Lakókocsik, mobil otthonok összeszerelése 

34.20.9 
  

Gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a speciálisan mezõgazdasági 
rendeltetésû pótkocsi, nyerges pótkocsi gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (29.32.9). 

 
34.20.92 34.20.92.0 Konténerek javítása, karbantartása 

   Idetartozik: az egy vagy több szállítási módozatra 
tervezett speciális konténer, pl. hajókonténer javítása, 
karbantartása; a cserélhetõ karosszéria javítása, 
karbantartása; a szemétkonténer javítása, karbantartása; a 
sugárzásbiztos konténer javítása, karbantartása. 

 
34.20.99 34.20.99.0 Gépjármû-karosszéria, pótkocsi gyártásával kapcsolatos 

egyéb szolgáltatás 

   
34.3 Közúti gépjármû, gépjármûmotor 

alkatrészeinek gyártása 

   
34.30 Közúti gépjármû, gépjármûmotor 

alkatrészeinek gyártása 

34.30.9 
  

Közúti gépjármû, gépjármûmotor alkatrészeinek 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a gépkocsi-akkumulátor gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (31.40.9), a gépjármû villamos 
részeinek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (31.61.9), 
a gépjármû javítása, átalakítása (50.20.1, 50.20.2). 

 
34.30.91 34.30.91.0 Közúti gépjármû alkatrész, tartozék (máshova nem sorolt) 

összeszerelése 

   Idetartozik: a BTO 34.30.20 termékcsoportba tartozó nem 
saját elõállítású (vásárolt vagy bérmunkára átvett) 
alkatrészek beszerelése funkcionális egységbe, pl. 
kipufogó berendezés, kerék vagy lökhárító beszerelése. 

 
34.30.99 34.30.99.0 Közúti gépjármû, gépjármûmotor alkatrészeinek 

gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 
  

35 EGYÉB JÁRMÛ GYÁRTÁSA 

   35.1 Hajógyártás, javítás 



   
35.11 Hajógyártás, javítás 

35.11.9 
  

Hajó gyártásával, javításával kapcsolatos szolgáltatás 

 
35.11.92 35.11.92.0 Hajó, úszómû és -szerkezet javítása, karbantartása  

   Idetartozik: hajó, úszómû, tengeri fúró- és kitermelõ 
szerkezet javítása, karbantartása. 

   Nem ide tartozik: a szabadidõ-hajó javítása és 
karbantartása (35.12.92). 

 
35.11.93 35.11.93.0 Hajó átépítése, átalakítása 

   Nem ide tartozik: a hajóbontás (37.10.20) 

 
35.11.94 35.11.94.0 Hajó, úszómû és -szerkezet felszerelése 

   Idetartozik: a hajó, úszómû és -szerkezet speciális belsõ 
felszerelése, berendezése pl. speciális hajóács munkák, 
elektronika üzembe helyezése, beszerelése, 
légkondicionáló berendezés üzembe helyezése, a hajó, 
úszómû és -szerkezet speciális festése. 

   Nem ide tartozik: a szabadidõ és sporthajó átalakítása 
(rekonstrukciója) és felszerelése (35.12.92). 

 
35.11.99 35.11.99.0 Hajó gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
35.12 Szabadidõ-, sporthajó gyártása, javítása 

35.12.9 
  

Szabadidõ-, sporthajó gyártásával, javításával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 
35.12.92 35.12.92.0 Szabadidõ-, sporthajó javítása, karbantartása, 

rekonstrukciója, felszerelése 

   Idetartozik: a szabadidõ- és sporthajó javítása és 
karbantartása; szabadidõ- és sporthajó speciális belsõ 
felszerelése, berendezése pl. speciális hajóács munkák, 
elektronika üzembe helyezése, beszerelése, 
légkondicionáló berendezés üzembe helyezése; szabadidõ- 
és sporthajó speciális festése. 

   Nem ide tartozik: a hajó, úszómû és -szerkezet javítása, 
karbantartása, átalakítása, felszerelése (35.11.9). 

 
35.12.99 35.12.99.0 Szabadidõ-, sporthajó gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
35.2 Vasúti, kötöttpályás jármû gyártása 

   
35.20 Vasúti, kötöttpályás jármû gyártása 



35.20.9 
  

Vasúti, kötöttpályás jármû gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a motor, turbina gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (29.11.9), a villamos motor 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (31.10.9), a villamos 
jelzõ, biztonsági, forgalomirányító készülék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (31.62.9), a használt vasúti 
vagon aprításával, mechanikai összepréselésével 
kapcsolatos szolgáltatás (37.10.9). 

 
35.20.92 35.20.92.0 Vasúti, kötöttpályás jármû javítása, karbantartása 

 
35.20.93 35.20.93.0 Vasúti, kötöttpályás jármû felújítása, felszerelése 

   Idetartozik: a vasúti és közúti kötöttpályás mozdony és 
vontatott kocsi felújítása; a vasúti és közúti kötöttpályás 
mozdony és vontatott kocsi speciális felszerelése, pl. 
elektromos berendezések, légkondicionáló, ülés, belsõ 
burkolat (lambéria), ablak üzembe helyezése; a vasúti és 
közúti kötöttpályás mozdony és vontatott kocsi speciális 
festése. 

   Nem ide tartozik: a vontatott gördülõállománynak - a 
szállítási tevékenység keretében végzett, a napi 
üzemeltetés során szükségessé váló - karbantartása, 
kisebb javítása (63.21.10). 

 
35.20.99 35.20.99.0 Vasúti, kötöttpályás jármû gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
35.3 Légi-, ûrjármû gyártása, javítása 

   
35.30 Légi-, ûrjármû gyártása, javítása 

35.30.9 
  

Légi-, ûrjármû gyártásával, javításával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a belsõ égésû motor gyújtása és egyéb 
villamos alkatrészei gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(31.61.9), a repülõgépek bontásával kapcsolatos 
szolgáltatás (37.10.9). 

 
35.30.92 35.30.92.0 Légijármû-motor javítása, karbantartása  

   Idetartozik: a légijármûvek (pl. repülõgép, helikopter és 
egyéb légi jármû) és motorjaik javítása, karbantartása. 

   Nem ide tartozik: a repülõgépek repülõtéren végzett 
kisebb javítása és karbantartása (63.23.13.1), a 
légijármûvek mûszereinek javítása (33.20.92). 

 
35.30.93 

 
Légijármû felújítása  



   Idetartozik: a légijármûvek (repülõgép, helikopter és 
egyéb légijármû) és motorjaik felújítása. 

  
35.30.93.3 Légijármû motorjának felújítása 

  
35.30.93.5 Helikopter felújítása, átalakítása 

  
35.30.93.7 Repülõgép, egyéb légijármû felújítása, átalakítása 

 
35.30.99 35.30.99.0 Légi-, ûrjármû gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
35.4 Motorkerékpár, kerékpár gyártása 

   
35.41 Motorkerékpár gyártása 

35.41.9 35.41.90 35.41.90.0 Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a motorkerékpár-motor gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (34.30.9), a motorkerékpár 
javítás (50.40.40). 

   
35.42 Kerékpár gyártása 

35.42.9 35.42.90 35.42.90.0 Kerékpár gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a nem kétkerekû gyermekjármû és roller 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.50.9), a 
kerékpárjavítás (52.74.12) 

   
35.43 Mozgássérültek kocsijának gyártása 

35.43.9 
  

Mozgássérültek kocsijának gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a mozgássérültek részére készült 
speciális személygépkocsi gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (34.10.9). 

 
35.43.92 35.43.92.0 Mozgássérültek kocsijának javítása, karbantartása 

 
35.43.99 35.43.99.0 Mozgássérültek kocsijának gyártásával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatás 

   
35.5 Máshova nem sorolt egyéb jármû gyártása 

   
35.50 Máshova nem sorolt egyéb jármû gyártása 

35.50.9 
  

Máshova nem sorolt egyéb jármû gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás 

 
35.50.92 35.50.92.0 Máshova nem sorolt egyéb jármû javítása, karbantartása 

   Idetartozik: a talicska, targonca, hordárkocsi, kézi 
golfkocsi, bevásárlókocsi, állati erõvel vontatott jármû 



(hintó, hajtókocsi) javítása és karbantartása. 

   Nem ide tartozik: a motorkerékpár és kerékpár javítása és 
karbantartása (50.40.40 és 52.74.12). 

 
35.50.99 35.50.99.0 Máshova nem sorolt egyéb jármû gyártásával kapcsolatos 

egyéb szolgáltatás 

DN MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPAR 

36 BÚTORGYÁRTÁS; MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓ-IPARI TERMÉK 
GYÁRTÁSA 

   36.1 Bútorgyártás 

   
36.11 Ülõbútor gyártása 

36.11.2 36.11.20 36.11.20.0 Szék, ülõhely kárpitozása 

   Idetartozik: a jármûülés kárpitozása; a szék és ülõbútor 
vesszõfonása; a szék, ülõbútor és más bútor kárpitozása. 

36.11.9 
  

Ülõbútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a speciális orvosi, sebészeti, fogászati, 
állatorvosi, egyéb speciális orvosi bútor gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (33.10.99). 

 
36.11.92 36.11.92.0 Ülõbútor javítása, karbantartása 

   
Idetartozik továbbá az ülõbútor restaurálása. 

 
36.11.99 36.11.99.0 Ülõbútor gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
36.12 Irodabútor gyártása 

36.12.9 36.12.90 36.12.90.0 Irodabútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás  

   Idetartozik: az irodabútor javítása is. 

   Nem ide tartozik: a speciális orvosi, sebészeti, fogászati és 
állatorvosi bútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(33.10.99), az irodai ülõbútor gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (36.11.9) 

   
36.13 Konyhabútor gyártása 

36.13.9 36.13.90 36.13.90.0 Konyhabútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás  

   Idetartozik: a konyhabútor javítása is. 

   Nem ide tartozik: a konyhai ülõbútor gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (36.11.9). 

   
36.14 Egyéb bútor gyártása 



36.14.2 36.14.20 36.14.20.0 Új bútor gyártásának befejezõ szolgáltatásai (kivéve: az 
ülõbútor kárpitozása) 

   Idetartozik: a bútor lakkozása, politúrozása, aranyozása és 
festése a gyártási folyamat részeként. 

   Nem ide tartozik: a szék és ülõbútor kárpitozása 
(36.11.20), a bútorok javítása, karbantartása és 
restaurálása (szék és ülõbútor kárpitozása nélkül) 
(36.14.92). 

36.14.9 
  

Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
36.14.92 36.14.92.0 Egyéb bútor javítása, karbantartása, restaurálása 

   Idetartozik: a bútor lakkozása, politúrozása, aranyozása és 
festése az restaurálási folyamat részeként. 

   Nem ide tartozik: az új és használt szék és ülõbútor 
kárpitozása (36.11.20), a bútoripari befejezõ szolgáltatás 
(szék és ülõbútor kárpitozás nélkül) (36.14.20). 

 
36.14.99 36.14.99.0 Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
36.15 Ágybetét gyártása 

36.15.9 36.15.90 36.15.90.0 Ágybetét gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a párna, puff, vánkos, paplan és 
pehelypaplan gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(17.40.9), a felfújható matrac gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (25.13.9). 

   
36.2 Ékszergyártás 

   
36.21 Pénzérme, érem gyártása 

36.21.9 36.21.90 36.21.90.0 Pénzérme, érem gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

   
36.22 Ékszergyártás 

36.22.2 36.22.20 36.22.20.0 Drágakövek, ékszerek átalakítása 

36.22.9 36.22.90 36.22.90.0 Ékszergyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a nemesfémmel bevont fém termék 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (28), a 
bizsugyártással kapcsolatos szolgáltatás (36.61.9), a 
fogászati tömések gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(24.42.9), az ékszerjavítás (52.73). 

   
36.3 Hangszergyártás 

   
36.30 Hangszergyártás 



36.30.9 
  

Hangszergyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a lemezjátszó, magnetofon és hasonló 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (32.30.9), a játék 
hangszerek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(36.50.9). 

 
36.30.91 36.30.91.0 Hangszer üzembe helyezés  

   Idetartozik: az orgona üzembe helyezése, összeszerelése, 
felállítása, rekonstrukciója. 

 
36.30.92 36.30.92.0 Hangszer javítása, karbantartása 

   Idetartozik: az orgona és hasonló hangszerek javítása és 
restaurálása. 

   Nem ide tartozik: zongorahangolás (52.74.13). 

 
36.30.99 36.30.99.0 Hangszergyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
36.4 Sportszergyártás 

   
36.40 Sportszergyártás 

36.40.9 
  

Sportszergyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a sportruházat (a bõr sportkesztyû és 
sportfejfedõ kivételével) gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (18), a sportcipõ gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (19.30.9), a sportjármû (a tobogán és 
hasonlók kivételével) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(34, 35), az építménynek minõsülõ úszó- és fürdõmedence 
építésével kapcsolatos szolgáltatás (45.23.22). 

 
36.40.91 36.40.91.0 Sportfelszerelés, -berendezés üzembe helyezése 

   Idetartozik: a sportcsarnokban, fitnesz stúdióban használt 
sportfelszerelés és -berendezés üzembe helyezése. 

   Nem ide tartozik: teke- és bowlingpálya üzembe helyezése 
(36.50.91). 

 
36.40.92 36.40.92.0 Sportfelszerelés, -berendezés javítása, karbantartása 

   Idetartozik: a sportcsarnokban, fitnesz stúdióban használt 
sportfelszerelés és -berendezés javítása és karbantartása. 

   Nem ide tartozik: teke- és bowlingpálya javítása és 
karbantartása (36.50.92). 

 
36.40.99 36.40.99.0 Sportszergyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
36.5 Játékgyártás 



   
36.50 Játékgyártás 

36.50.9 
  

Játékgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

 
36.50.91 36.50.91.0 Automata tekepálya, vidámparki játékberendezés, 

vendéglátóhely asztali és egyéb társasjátékainak 
felszerelése, üzembe helyezése 

 
36.50.92 36.50.92.0 Automata tekepálya, vidámparki játékberendezés, 

vendéglátóhely asztali és egyéb társasjátékainak javítása, 
karbantartása 

   Nem ide tartozik: a játék javítása (52.74.13). 

 
36.50.99 36.50.99.0 Játékgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

   
36.6 Egyéb feldolgozóipar 

   
36.61 Divatékszergyártás 

36.61.9 36.61.90 36.61.90.0 Divatékszergyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a nemesfémbõl, drágakõbõl készült 
termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.22.9), az 
üveg díszmûáru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 
(26.15.9), a finomkerámia-áru gyártásával kapcsolatos 
szolgáltatás (26.21.9). 

   
36.62 Seprû- és kefegyártás 

36.62.9 
 

36.62.90.0 Seprû-, kefegyártással kapcsolatos szolgáltatás 

36.62.9 
  

36.63  Máshova nem sorolt, egyéb feldolgozóipar 

36.63.9 
  

Máshova nem sorolt, egyéb feldolgozóipari termékek 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 

 
36.63.93 36.63.93.0 Állatkitömés 

 
36.63.99 36.63.99.0 Máshova nem sorolt, egyéb feldolgozóipari termékek 

gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 
  

37 NYERSANYAG VISSZANYERÉSE HULLADÉKBÓL 

   37.1 Fém visszanyerése hulladékból 

   
37.10 Fém visszanyerése hulladékból 

37.10.2 37.10.20 37.10.20.0 Hajóbontás 

37.10.9 37.10.90 37.10.90.0 Fém hulladék visszanyerésével kapcsolatos szolgáltatás  



   Idetartozik: a használt autó szétszerelése (autóbontás) is. 

   Nem ide tartozik: a másodlagos nyersanyagból készült új 
termékek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (27-36), a 
hulladék és ócskavas nagykereskedelme, beleértve a 
begyûjtés, válogatás, csomagolás, kereskedés stb. 
szolgáltatásait, de ipari feldolgozás nélkül (51.57), a 
használt cikkek nagy- és kiskereskedelme (51, 52.50). 

   
37.2 Nemfém visszanyerése hulladékból 

   
37.20 Nemfém visszanyerése hulladékból 

37.20.9 37.20.90 37.20.90.0 Nemfém hulladék visszanyerésével kapcsolatos 
szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a másodlagos nyersanyagból készült 
termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás, mint pl.: 
fonal fonása hulladékból, papírpép gyártása 
hulladékpapírból vagy gumiabroncs újrafutózása, ezek a 
feldolgozóipar megfelelõ szakágazatai 
szolgáltatáscsoportjaiba tartoznak, az élelmiszer-, ital- és 
dohányhulladék feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatás 
(15, 16,), a kimerített tórium és urán kezelésével 
kapcsolatos szolgáltatás (23.30.93), a hulladék 
nagykereskedelme, beleértve a begyûjtés, válogatás, 
csomagolás, kereskedés stb. szolgáltatásai (51.57), a 
használt cikk nagy- és kiskereskedelme (51, 52.50.1). 

E VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GÕZ-, VÍZELLÁTÁS 

40 VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GÕZ-, MELEGVÍZELLÁTÁS 

   40.1 Villamosenergia-termelés, -elosztás 

   
40.11 Villamosenergia-termelés 

40.11.9 40.11.90 40.11.90.0 Villamosenergia-termeléssel kapcsolatos szolgáltatás 

   
40.12 Villamosenergia-szállítás 

40.12.1 40.12.10 40.12.10.0 Villamosenergia-szállítás 

   Idetartozik: a villamos energiát a termelõtõl 
(áramfejlesztõtõl) az elosztó rendszerig közvetítõ átadó 
rendszer mûködtetése. 

   
40.13 Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem 

40.13.1 
  

Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem 

 
40.13.11 40.13.11.0 Villamosenergia-elosztás 



   Idetartozik: az elosztó rendszer (hálózatok, vezetékek, 
póznák, mérõkészülékek, kábelek) mûködtetése, amely az 
áramfejlesztõtõl vagy a továbbítási (szállítási) rendszerbõl 
származó villamos energiát eljuttatja a végsõ 
fogyasztókhoz; a háztartási villanyóra karbantartása. 

 
40.13.12 40.13.12.0 Villamosenergia-kereskedelem 

   Idetartozik: a villamos energia értékesítése a felhasználók 
felé, valamint a villamos energia brókerek és ügynökök 
tevékenysége: a villamos energia értékesítése mások által 
mûködtetett áramelosztó rendszeren keresztül. 

   Nem ide tartozik: a háztartási fogyasztásmérõ leolvasása 
(74.87.17.9) 

   
40.2 Gázgyártás, -elosztás 

   
40.21 Gázgyártás 

40.21.9 40.21.90 40.21.90.0 Gázgyártással kapcsolatos szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: az ipari gáz gyártásával (24.11.90), a 
kõolaj-feldolgozási termék gyártásával (23.20.90), a 
kokszgáz gyártásával (23.10.90) kapcsolatos szolgáltatás 

   
40.22 Gázelosztás, -kereskedelem 

40.22.1 
  

Gázelosztás, -kereskedelem 

 
40.22.11 40.22.11.0 Gázelosztás 

   Idetartozik: mindenféle gáznemû fûtõanyag elosztása és 
szolgáltatása vezetéken, hálózaton keresztül; a háztartási 
gázmérõ karbantartása. 

   Nem ide tartozik: gáz csõvezetéken keresztül való 
szállítása (60.30.12). 

 
40.22.12 

 
Gázkereskedelem 

  
40.22.12.1 Vezetékes gáz kereskedelme 

   Idetartozik: a gáz vezetékhálózaton keresztül való 
értékesítése a felhasználóknak, valamint a gáz brókerek és 
ügynökök tevékenysége: gáz értékesítése mások által 
mûködtetett elosztó rendszeren keresztül. 

   Nem ide tartozik: a fogyasztásmérõ felszerelése 
(45.33.30), a háztartási fogyasztásmérõ leolvasása 
(74.87.17.9) 

  
40.22.12.2 Nem vezetékes gáz kereskedelme 

   Idetartozik: a csõvezetéken kívüli gázkereskedelem, pl.: 



PB-gáz palackozása, tartályba töltése. 

   Nem ide tartozik: a palackozott gáz kiskereskedelme 
(52.48.35). 

   
40.3 Gõz-, melegvízellátás 

   
40.30 Gõz-, melegvízellátás 

40.30.9 40.30.90 40.30.90.0 Gõz-, melegvíz-ellátási szolgáltatás  

   Idetartozik: a gõz- és melegvíz-ellátási, városi fûtési 
szolgáltatás, a hûtött víz és jég, jégkockák és õrölt jég 
szolgáltatása általános célokra, a pneumatikus energia és a 
sûrített levegõ csõvezetékes elosztása, a mérõórák 
karbantartása. 

   Nem ide tartozik: a fogyasztásmérõ felszerelése (45.33.11, 
45.33.20), a háztartási fogyasztásmérõ leolvasása 
(74.87.17.9). 

41 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELOSZTÁS 

   41.0 Víztermelés, -kezelés, -elosztás 

   
41.00 Víztermelés, -kezelés, -elosztás 

41.00.2 41.00.20 41.00.20.0 Vízelosztás 

   Idetartozik: a meghatározott minõségi követelményeket 
kielégítõ víz eljuttatása a felhasználókhoz; a háztartási 
fogyasztásmérõ karbantartása. 

   Nem ide tartozik: a mezõgazdasági öntözõrendszer 
mezõgazdasági célú üzemeltetése (01.41.11), a 
fogyasztásmérõ felszerelése (45.33.20), a háztartási 
fogyasztásmérõ leolvasása (74.87.17.9) 

F ÉPÍTÕIPAR 

45 ÉPÍTÕIPAR 

   Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza az épületek és egyéb 
építmények szerkezetkész építését, ezek részeinek építését, 
az épületgépészeti szereléseket és a befejezõ építési 
munkákat. Idetartozik: az új építmények építése, a javítási, 
bõvítési és átalakítási munkák, az elõre gyártott épületek 
vagy egyéb építményszerkezetek helyszíni felállítása, 
beleértve az ideiglenes jellegû építményekét is. 

   Az építõipari tevékenységek szolgáltatásoknak minõsülnek. 

   Szerkezetkész építmények építése: lakóépületek, 
irodaházak, kereskedelmi, közösségi, közcélú, 



mezõgazdasági stb. épületek, valamint egyéb építmények, 
pl. autópályák, utak, utcák, hidak, alagutak, vasutak, 
repülõterek, kikötõk és egyéb vízi létesítmények, 
öntözõrendszerek, (szennyvíz) csatornarendszerek, ipari 
létesítmények, csõvezetékek, elektromos vezetékek, 
sportpályák stb. építése. Ezek a munkák saját 
vállalkozásban, díjazásért vagy szerzõdéses alapon 
végezhetõk. A munkák egy része, vagy esetenként az egésze 
alvállalkozók által is kivitelezhetõ. 

   Speciális szaképítés: Idetartozik: az épületek és egyéb 
építmények egyes részeinek építése, valamint a kapcsolódó 
elõkészítõ munkák végzése. Ezek a munkák általában a 
különbözõ építményeknél bizonyos szempontból azonos 
szakképzettséget és eszközöket igénylõ tevékenységek. 
Ilyenek pl. a cölöpverés, az alapozás, a kútfúrás, az 
épületszerkezet készítése, a betonozás, a falazás, a 
kõlerakás, az állványozás, a tetõfedés stb. A nem saját 
gyártású fémszerkezetek felállítása is idetartozik:. A 
speciális szaképítési tevékenységeket általában alvállalkozói 
szerzõdések alapján végzik. 

   Épületgépészeti szerelési tevékenységek: Idetartozik: az 
építmények mûködéséhez szükséges szerkezetek 
beszerelése. Ezeket a tevékenységeket általában az 
építkezés helyszínén végzik, egy részük azonban mûhelyben 
is elvégezhetõ. Idetartoznak pl. a víz- és gázszerelés, a 
fûtés- és légkondicionáló rendszerek beszerelése, 
antennaszerelés, riasztórendszerek és egyéb villamos 
munkák, locsolórendszerek telepítése, mozgólépcsõ és 
felvonószerelés stb. Ugyancsak idetartoznak a szigetelési 
munkák (víz-, hõ és hang), a hûtõrendszerek szerelése, utak, 
vasutak, repülõterek, kikötõk stb. világító és 
jelzõrendszereinek szerelése. Az elõbbiek javítási munkái is 
idetartoznak. 

   Befejezõ építési tevékenység: idetartoznak pl. üvegezés, 
vakolás, festés és tapétázás, padló és falburkolás, vagy ezek 
egyéb anyagokkal, például parkettával, szõnyegpadlóval 
vagy papírtapétával való bevonása, padlócsiszolás, befejezõ 
ácsmunkák, akusztikai munkák, nem elkülönült elsõ 
takarítás stb. Ezen tevékenységek javítási munkái 
ugyancsak idetartoznak. 

   
Nem tartozik ebbe a nemzetgazdasági ágba: 

   - füvesítés a nem építõipari jellegû kertépítés, fenntartás és 
faápolási tevékenység, lásd 01.41.12, 

   - építõanyagok gyártása C, D nemzetgazdasági ág, 

   - kõolaj és földgáz kitermeléséhez szükséges építési 
tevékenység, lásd. 11.20.1, azonban a bányászat helyszínén 
az épületek, utak stb. építése idetartozik:, 



   - ipari berendezések üzembe helyezése, szerelése D 
nemzetgazdasági ág (pl. ipari kohók, turbinák stb.), 

   - a saját gyártású (nem beton) elõre gyártott elemekbõl 
épített épületek és egyéb építmények felállítása az 
alapanyagnak megfelelõ feldolgozóipari ágazatba tartozik, 
de ha alapanyaga fõleg beton, akkor építõipari 
tevékenységnek minõsül, 

   - saját elõállítású ács és épületasztalos termékek beszerelése 
a megfelelõ feldolgozóipari ágazatba tartozik a felhasznált 
anyagtól függõen, pl. fa esetén, lásd 20.30.9, 

   - saját gyártású fémszerkezetek felállítása, lásd 28.11.9, 

   - mérnöki tevékenység, tanácsadás, lásd 74.20, 

   - külsõ és belsõ ablaktisztítás, kémény-, bojlertisztítás, az új 
épületek elkülönült elsõ takarítása, lásd 74.70.1 

45 ÉPÍTÕIPAR 

   - az új építmény építése, építményfenntartás (javítás, 
karbantartás, helyreállítás). 

   
45.1 Építési terület elõkészítése 

   
45.11 Épületbontás, földmunka 

45.11.1 
  

Bontás, építési terület kialakítása 

 
45.11.11 45.11.11.0 Bontás  

   Idetartozik: az épületek, egyéb szerkezetek, utcák és utak 
bontása. 

 
45.11.12 45.11.12.0 Építési terület kialakítása  

   Idetartozik: az építési területek építési célra való elõkészítése, 
beleértve a robbantásos sziklaeltávolítást, az építési területek 
megtisztítása, bozótirtás, a talaj megerõsítése, az építési 
területekrõl aknák eltávolítása (beleértve a robbantást). 

45.11.2 
  

Talajkitermelés, talajmozgatás 

 
45.11.21 45.11.21.0 Csatornaásás  

   Idetartozik: a csatornaásás közmûvesítési, városi csatornázási, 
különbözõ útépítési stb. célból, a vízszintes fúrások végzése 
kábelek és csatornacsövek elhelyezéséhez, a hagyományos 
árkok ásása különbözõ szerkezetekhez, a csatornaásás építési 
területeken. 

   Nem ide tartozik: a speciális alapozás (45.25.21). 

 
45.11.22 45.11.22.0 Szennyezett talajréteg eltávolítása 

   Nem ide tartozik: a nem szennyezett talaj takarórétegének 



eltávolítása (45.11.24). 

 
45.11.23 45.11.23.0 Talajrekultiváció  

   Idetartozik: az alagcsövezés. 

   Nem ide tartozik: az építési területek alagcsövezése (45.11.21). 

 
45.11.24 45.11.24.0 Egyéb talajkitermelés, talajmozgatás  

   Idetartozik: az építési terület szintbe hozása, feltöltése és 
egyengetése, a nem szennyezett talajok takarórétegének 
eltávolítása, nagyarányú földmunkák, talajkitermelés, lejtõs 
talajmunka, talajmozgatás töltések és átjárók létesítésénél, utak 
(út, autóút, vasút) építésének megkezdése elõtt, valamint a 
máshová nem sorolt egyéb talajkitermelés és talajmozgatás. 

   Nem ide tartozik: az alagútásás (45.21.22), a speciális 
alapozási munka (45.25.21). 

45.11.3 45.11.30 45.11.30.0 Bányászati terület elõkészítése  

   Idetartozik: a takaróréteg eltávolítása és az ásványi 
lelõhelyeken egyéb terület-elõkészítési mûveletek végzése. 

   Nem ide tartozik: a kõolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó 
szolgáltatás (pl. fúrás, építés, javítás, bontás) (11.20.1). 

   
45.12 Talajmintavétel, próbafúrás 

45.12.1 45.12.10 45.12.10.0 Talajmintavétel, próbafúrás  

   Idetartozik: a talaj próbafúrása, talajmintavétel építési, 
geofizikai, geológiai és hasonló célokra. 

   Nem ide tartozik: a kõolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó 
fúrási szolgáltatás (11.20.11), a víztermelõ kút fúrása 
(45.25.22). 

   
45.2 Szerkezetkész épület(rész), egyéb építmény építése 

   
45.21 Épület, híd, alagút, közmû, vezeték építése 

   
Megjegyzés: az általános építési munkák az épület felépítésére 
vonatkoznak és nem tartalmazzák az épületgépészeti és 
befejezõ tevékenységeket (a belsõ munkákat). 

45.21.1 
  

Épület építési munkái  

   Idetartozik: az új épületek építése, a meglevõ épületek bõvítése, 
átépítése, felújítása. 

 
45.21.11 45.21.11.0 Egy-, kétlakásos épület építése 

   Nem ide tartozik: az elõre gyártott lakóépület helyszíni 
összeszerelése, felállítása (45.21.71). 



 
45.21.12 45.21.12.0 Többlakásos épület építése 

   Nem ide tartozik: a magas épületek speciális 
betonszerkezetének építése (45.25.31), az elõre gyártott 
lakóépület helyszíni összeszerelése, felállítása (45.21.71). 

 
45.21.13 45.21.13.0 Ipari épület, raktár építése 

   Nem ide tartozik: az elõre gyártott nem lakóépületek helyszíni 
összeszerelése, felállítása (45.21.72), a bányászati és 
feldolgozóipari létesítmények általános építési munkái 
(45.21.52). 

 
45.21.14 45.21.14.0 Kereskedelmi épület építése  

   Idetartozik: a kereskedelmi és igazgatási épületek (pl. 
irodaházak, banképületek, parkolóházak, benzinkutak és 
szervizállomások, bevásárlóközpontok, légi, vasúti és közúti 
terminálok) építése. 

   Nem ide tartozik: az elõre gyártott nem lakóépület helyszíni 
összeszerelése, felállítása (45.21.72). 

 
45.21.15 45.21.15.0 Egyéb épület építése 

   Idetartozik: a következõ épületek építése: 

   - közmûvelõdési épületek (pl. mozik, színházak, 
koncerttermek), 

   - tánctermek, éjszakai szórakozóhelyek, 

   - szállodák, motelek, vendégfogadók, diákszállók, 

   - éttermek és hasonló épületek, 

   - oktatásügyi épületek, pl. iskolák, fõiskolák, egyetemek, 
könyvtárak, 

   - levéltárak és múzeumok, 

   - egészségügyi épületek, pl. kórházak és szanatóriumok, 

   - máshová nem sorolt nem lakóépületek, például egyházi és 
börtönépületek. 

   Nem ide tartozik: a sport- és szabadidõs létesítmények 
építményeinek (45.21.61, 45.21.62, 45.21.63) és játékterének 
(45.23.2) építése, az egyéb elõre gyártott szerkezetek helyszíni 
összeszerelése, felállítása (45.21.73). 

45.21.2 
  

Híd, magasvezetésû autópálya, alagút, aluljáró építése 

 
45.21.21 45.21.21.0 Híd, magasvezetésû autópálya építése  

   Idetartozik: a hidak betonrészeinek felújítása is. 

   Nem ide tartozik: az autópályák, utak, vasutak és repülõtéri 
futópályák építése (45.23.1), a vízügyi munkák (45.24.14), az 



acélszerkezet-elemek építési munkái (45.25.42). 

 
45.21.22 45.21.22.0 Alagút, aluljáró építése 

   Nem ide tartozik: az autópályák, utak, vasutak és repülõtéri 
futópályák építése (45.23.1). 

45.21.3 
  

Távolsági csõvezeték, távközlési elektromos távvezeték (kábel) 
építése 

 
45.21.31 45.21.31.0 Távolsági kõolaj-, földgázszállító csõvezeték építése  

   Idetartozik: a távolsági föld feletti és alatti kõolaj- és 
földgázszállító csõvezetékek építése. 

   Nem ide tartozik: a helyi gázszállító csõvezetékek építése 
(45.21.42). 

 
45.21.32 45.21.32.0 Vízszállító és egyéb távolsági csõvezeték építése  

   
Idetartozik: a távolsági, föld feletti és alatti víz-, szennyvíz, 
esõvíz és egyéb szállító csõvezetékek építése. 

   Nem ide tartozik: távolsági föld feletti és alatti kõolaj- és 
földgázszállító csõvezetékek építése (45.21.31,) a helyi víz- és 
szennyvízszállító csõvezetékek építési munkái (45.21.41), a 
vízkezelõ és -tisztító üzemek általános építési munkái 
(45.21.64), a vízelvezetõk építése (45.24.12). 

 
45.21.33 45.21.33.0 Vasúti elektromos távvezeték építése  

   Idetartozik: a vasúti elektromos vezeték (felsõ vezetékek, 
villamos vezetékkel ellátott sínek) általános építése. 

   Nem ide tartozik: a nem vasúti, föld feletti elektromos 
távvezeték építése (45.21.34). 

 
45.21.34 45.21.34.0 Egyéb elektromos távvezeték építése, föld felett  

   Idetartozik: az elektromos távvezetékek építése, beleértve a 
kiegészítõ munkákat is (pl. transzformátorállomások építése). 

   Nem ide tartozik: a vasúti elektromos vezeték építése 
(45.21.33), a helyi, föld feletti elektromos vezeték építése 
(45.21.43). 

 
45.21.35 45.21.35.0 Egyéb elektromos távvezeték építése, föld alatt 

   Nem ide tartozik: a helyi föld alatti elektromos vezeték építése 
(45.21.44). 

 
45.21.36 45.21.36.0 Távközlési távvezeték építése, föld felett  

   Idetartozik: a távolsági, föld feletti telekommunikációs 
vezetékek általános építése. 

   Nem ide tartozik: a helyi telefon és egyéb, föld feletti távközlési 



vezeték építése (45.21.45). 

 
45.21.37 45.21.37.0 Távközlési távvezeték építése, föld alatt 

   Nem ide tartozik: a helyi telefon és egyéb, föld alatti távközlési 
vezeték építése (45.21.46). 

45.21.4 
  

Helyi csõvezeték, kábel építése  

   Idetartozik: a kisegítõ építmények építése is. 

 
45.21.41 45.21.41.0 Helyi víz-, szennyvízszállító csõvezeték építése  

   Idetartozik: a helyi víz-, melegvíz és szennyvízszállító 
csõvezetékek építése, kisegítõ építményekkel (pl. a 
szivattyúállomásokkal) együtt. 

   Nem ide tartozik: a távolsági vízszállító csõvezeték építése 
(45.21.32). 

 
45.21.42 45.21.42.0 Helyi energiaszállító csõvezeték építése  

   Idetartozik: a helyi gáz- és hõszállító csõvezetékek építése, 
kisegítõ építményekkel együtt. 

   Nem ide tartozik: a távolsági gázszállító csõvezeték építési 
munkái (45.21.31), helyi elektromos vezetékek építése (föld 
felett 45.21.43, föld alatt 45.21.44). 

 
45.21.43 45.21.43.0 Helyi elektromos vezeték építése, föld felett  

   Idetartozik: a helyi föld feletti elektromos vezetékek általános 
építése, kisegítõ építményekkel (pl. 
transzformátorállomásokkal és helyi elosztó alállomásokkal) 
együtt. 

   Nem ide tartozik: a vasúti föld feletti elektromos távvezeték 
építése (45.21.33), az egyéb nem vasúti, föld feletti elektromos 
távvezeték építése (45.21.34). 

 
45.21.44 45.21.44.0 Helyi elektromos vezeték építése, föld alatt 

   Nem ide tartozik: a föld alatti elektromos távvezeték építése 
(45.21.35). 

 
45.21.45 45.21.45.0 Helyi telefon, egyéb távközlési vezeték építése, föld felett  

   Idetartozik: a helyi telefon, egyéb távközlési vezeték és 
kisegítõ építményei építése föld felett. 

   Nem ide tartozik: a távközlési, föld feletti távvezeték építése 
(45.21.36). 

 
45.21.46 45.21.46.0 Helyi telefon, egyéb távközlési vezeték építése, föld alatt  

   Idetartozik: a helyi, föld alatti távközlési vezetékek építése, 
kisegítõ építményekkel együtt, a kábeltelevízió föld alatti 
vezetékeinek általános építési munkája. 



   Nem ide tartozik: a föld alatti távközlési távvezeték építése 
(45.21.37). 

45.21.5 
  

Villamos erõmûvi, bányászati, feldolgozóipari létesítmény 
építése 

 
45.21.51 45.21.51.0 Villamos erõmû építése  

   Idetartozik: a villamos erõmûvi létesítmények általános építési 
munkája. 

 
45.21.52 45.21.52.0 Bányászati, feldolgozóipari létesítmény építése  

   Idetartozik: a bányászati és feldolgozóipari létesítmények (pl. 
töltõ- és ürítõállomások, rakodóberendezések, vegyipari 
üzemek, vasolvasztók, kohók, kokszolókemencék) általános 
építési munkája. 

   Nem ide tartozik: az ipari épület és raktár építése (45.21.13). 

45.21.6 
  

Máshova nem sorolt egyéb általános építés 

 
45.21.61 45.21.61.0 Stadion, sportpálya építményeinek építése  

   Idetartozik: a stadionok és egyéb (általában szabadtéren ûzött 
sportágak, pl. labdarúgás, baseball, rögbi, atlétika, 
motorverseny, lóverseny részére szolgáló) sportpályák 
építményeinek általános építése. 

   Nem ide tartozik: a játéktérépítés stadionoknál és 
sportpályáknál (45.23.21). 

 
45.21.62 45.21.62.0 Uszodák építményeinek építése 

   Nem ide tartozik: az úszó- és fürdõmedencék építése 
(45.23.22.0), a magán-úszómedencék felszerelése (45.45.13). 

 
45.21.63 45.21.63.0 Egyéb sport-, szabadidõs célú építmény építése  

   Idetartozik: a teremsport és szabadidõs létesítmények 
(jégpályák, tornatermek, fedett teniszpályák, általános célú 
sportcsarnokok, csónakházak stb.) építményeinek általános 
építése. 

   Nem ide tartozik: az uszodák építményeinek építése (45.21.62), 
a játéktérépítés egyéb sport- és szabadidõs létesítményeknél (a 
stadionok és sportpályák kivételével) (45.23.22). 

 
45.21.64 45.21.64.0 Máshova nem sorolt építmény építése  

   Idetartozik: a vízkezelõ- és tisztítóüzemek általános építése. 

   Nem ide tartozik: a saját gyártású fémszerkezet helyszíni 
technológiai szerelése (28.11.91). 

45.21.7 
  

Elõre gyártott szerkezet helyszíni összeszerelése, felállítása 



 
45.21.71 45.21.71.0 Elõre gyártott lakóépület helyszíni összeszerelése, felállítása 

   Nem ide tartozik: a lakóépület elõre gyártott acélszerkezeteinek 
felállítása (45.25.41). 

 
45.21.72 45.21.72.0 Elõre gyártott nem lakóépület helyszíni összeszerelése, 

felállítása 

   Nem ide tartozik: a nem lakóépület elõre gyártott 
acélszerkezeteinek felállítása (45.25.41). 

 
45.21.73 45.21.73.0 Egyéb elõre gyártott szerkezet helyszíni összeszerelése, 

felállítása  

   Idetartozik: minden fajta utcai felszerelés (pl. telefonfülke, 
nyilvános WC, buszmegálló stb.) felállítása, a nem saját 
gyártású fémtartály, -medence, -edényzet helyszíni, 
technológiai szerelése. 

   Nem ide tartozik: az egyéb építési célú, elõre gyártott 
acélszerkezet felállítása (45.25.42). 

   
45.22 Tetõszerkezet-építés, tetõfedés, vízszigetelés 

45.22.1 
  

Tetõszerkezet-építés, tetõfedés 

 
45.22.11 45.22.11.0 Tetõszerkezet-építés 

 
45.22.12 45.22.12.0 Tetõfedés  

   Idetartozik: a tetõfedés minden fajtája. 

   Nem ide tartozik: a tetõfestés (45.44.22). 

 
45.22.13 45.22.13.0 Esõ-, ereszcsatornázás  

   Idetartozik: az esõ- és ereszcsatorna-szerelés, a 
tetõzsindelyezés és a fémtetõ munkák, at egyéb 
bádogosmunkák. 

45.22.2 45.22.20 45.22.20.0 Vízszigetelés  

   Idetartozik: a vízszigetelés lapos tetõkön és tetõteraszokon, az 
építmények külsején és egyéb föld alatti szerkezetein. 

   Nem ide tartozik: a hõ-, hang- és egyéb szigetelés (45.32.1). 

   
45.23 Autópálya, út, repülõtér, sportjátéktér építése 

   
Nem ide tartozik: az elõkészítõ talajmozgatás (45.11). 

45.23.1 
  

Autópálya, út, vasút, repülõtéri futópálya építése 

 
45.23.11 45.23.11.0 Autópálya, út általános alapozása  

   Idetartozik: az autópálya, út, egyéb úttest, járda, nyitott 



autóparkoló alapozása. 

   Nem ide tartozik: az emelt szintû autópályák, hidak és alagutak 
építése (45.21.2), az útkorlátok és alacsony elválasztó falak 
felszerelése (45.23.12), az útfelületek építése és felújítása 
(45.23.12). 

 
45.23.12 45.23.12.0 Autópálya, út általános felszíni munkái  

   Idetartozik: az autópálya (emelt szintû autópálya nélkül), út, 
egyéb úttest, járda általános felszíni építése, az útfelületek 
építése vagy felújítása aszfalttal, betonnal stb., a járdák, 
forgalommentesítõ utak, kerékpárutak stb. építése, az 
útkorlátok, alacsony elválasztó falak, elõre gyártott 
zajvédõfalak, útjelzõk stb. szerelési munkája, a keskeny utak, 
ösvények létrehozása, fenntartása, a parkolóhelyek felszíni 
munkái. 

   Nem ide tartozik: az útépítésnél a helyi csõvezetékekkel és 
kábelekkel (víz, csatorna, gáz, villamos energia, telefon stb.) 
kapcsolatos felszíni munkák (45.21.4), a jelzések festése 
útfelületeken és parkolóhelyeken (45.23.15). 

 
45.23.13 45.23.13.0 Vasútépítés  

   Idetartozik: a kõzúzalék- és a sínfektetés, a váltók és 
keresztezõdések beszerelése, a vasúti pálya ellenõrzõ és 
biztonsági rendszereinek építése, a vasúti vontatás felújítási és 
javítási szolgáltatásai, a drótkötélpálya-vasút és a 
siklórendszerek általános építése. 

   Nem ide tartozik: a vasúti hidak, alagutak általános építése 
(45.21.2), a vasúti elektromos vezetékek építése (45.21.33). 

 
45.23.14 45.23.14.0 Repülõtéri kifutópálya-építés  

   Idetartozik: a repülõtéri kifutópályák és a repülõgépek 
felvezetõ pályáinak általános építése. 

 
45.23.15 45.23.15.0 Jelzések festése  

   Idetartozik: a jelzések festése útfelületeken, parkolóhelyeken és 
egyéb hasonló felületeken 

45.23.2 
  

Játéktérépítés sport-, szabadidõs célú létesítménynél 

 
45.23.21 45.23.21.0 Játéktérépítés stadionnál, sportpályánál  

   Idetartozik: a stadionok és egyéb, általában szabadtéren ûzött 
sportágak (pl. labdarúgás, baseball, rögbi, atlétika, 
motorverseny, kerékpárverseny, lóverseny) részére szolgáló 
sportpályák játékterének építése. 

   Nem ide tartozik: az elõkészítõ talajmozgatás (45.11), 
stadionok és sportpályák építményeinek építése (45.21.61). 



 
45.23.22 45.23.22.0 Játéktérépítés egyéb sport-, szabadidõs célú létesítménynél  

   Idetartozik: a teremsport és szabadidõs létesítmények (pl. 
jégpályák, tornatermek, fedett teniszpályák és hasonlók) 
játéktereinek építése, valamint az úszó- és fürdõmedencék 
építése. 

   Nem ide tartozik: a sport- és szabadidõs létesítmények 
építményeinek építése (45.21.61; 45.21.62; 45.21.63). 

   
45.24 Vízi létesítmény építése 

45.24.1 
  

Vízi út, kikötõ, gát, egyéb vízi létesítmény építése 

 
45.24.11 45.24.11.0 Parti, kikötõi létesítmény építése  

   Idetartozik: a kikötõk, jachtkikötõk, rakpartok, mólók, dokkok, 
hullámtörõgátak és hasonló kikötõi létesítmények építése. 

   Nem ide tartozik: a zsilipek, töltések és egyéb hidromechanikai 
létesítmények építése (45.24.13). 

 
45.24.12 45.24.12.0 Gát, csatorna, öntözõcsatorna, vízelvezetõ építése 

   Nem ide tartozik: a zsilipek, töltések és egyéb hidromechanikai 
létesítmények építése (45.24.13), a távolsági és helyi víz- és 
szennyvízszállító vezetékek építése (távolsági 45.21.32, helyi 
45.21.41). 

 
45.24.13 45.24.13.0 Zsilip, töltés, egyéb hidromechanikai létesítmény építése  

   Idetartozik: a zsilipek, töltések, száraz dokkok, sólyaterek, 
völgyzárógátak és egyéb hidromechanikai létesítmények 
általános építési munkája. 

 
45.24.14 45.24.14.0 Iszapkotrás, egyéb vízügyi munka  

   Idetartozik: az iszapkotrás, szikla- és hordalékeltávolítás és 
egyéb vízügyi általános építési munka, a búvárok, 
békaemberek által és egyéb módon végzett víz alatti építés és 
különbözõ hidraulikus mérnöki munkák. 

   Nem ide tartozik: a tenger alatti kábelfektetés, építés (45.21.37) 

   
45.25 Egyéb speciális szaképítés 

45.25.1 45.25.10 45.25.10.0 Állványozás  

   Idetartozik: az állványok és emelvények építése és bontása, az 
állványok és emelvények kölcsönzésével, vagy anélkül. 

   Nem ide tartozik: az állványok kölcsönzése felállítás és bontás 
nélkül (71.32.10). 

45.25.2 
  

Alapozás, víztermelõ kút fúrása 



 
45.25.21 45.25.21.0 Alapozás, cölöpverés  

   Idetartozik: az egyedi munkaként végzett alapozás, cölöpverés. 

 
45.25.22 45.25.22.0 Víztermelõ kút fúrása  

   Idetartozik: a víztermelõ kutak fúrása és ásása. 

45.25.3 
  

Betonozás 

 
45.25.31 45.25.31.0 Vasbetonozás  

   Idetartozik: az olyan vasbeton szerkezetek építése, amelyek 
méretük és az alkalmazott eljárás következtében szakértelmet 
és speciális berendezést igényelnek, pl. magas házak speciális 
betonszerkezete, a kupolák és vékony héjszerkezetek építése 
vasbetonból, az egyedi munkaként végzett acélhajlítás és 
hegesztés az építmények vasbeton szerelésénél. 

   Nem ide tartozik: a híd, magasvezetésû autópálya, alagút és 
aluljáró építése (45.21.2). 

 
45.25.32 45.25.32.0 Egyéb betonozás  

   Idetartozik: a beton formába öntése és egyéb olyan munka, 
amelynél általában betont alkalmaznak (általános alapozás, 
sávalapozás, úsztatott beton elkészítése, pillérkészítés, 
födémkészítés stb.), az alakos formák, a betonvasalás, zsaluzat 
elkészítése, az alapozások megerõsítése, betonpadlók készítése. 

   Nem ide tartozik: az építési célú betontermék gyártásával 
kapcsolatos szolgáltatás (26.61.90), az elõre kevert beton 
gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (26.63.90), az utcák, 
úttestek, járdák burkolási munkái (45.23.1). 

45.25.4 
  

Acélszerkezet építése 

 
45.25.41 45.25.41.0 Épület acélszerkezetének építése  

   Idetartozik: az acélszerkezetek egyedi munkaként végzett 
felállítása, beleértve a nem lakóépület elõre gyártott 
acélszerkezetét, a nem saját elõállítású, elõre gyártott 
acélszerkezetek építése épületekhez, a függönyfalak építése, a 
kapcsolódó hegesztési munkák. 

 
45.25.42 45.25.42.0 Egyéb építmény acélszerkezetének építése  

   Idetartozik: az acélszerkezetek egyedi munkaként végzett 
felállítása, a nem saját elõállítású, elõre gyártott 
acélszerkezetek építése egyéb építési célra, pl. hidakhoz, 
függõdarukhoz vagy villamostávvezeték-tornyokhoz. 

45.25.5 45.25.50 45.25.50.0 Kõmûves-, falazómunka  

   Idetartozik: a falazás téglával, blokkokkal, kõvel és egyéb 



kõmûvesmunka. 

   Nem ide tartozik: a betonozási munka (45.25.3). 

45.25.6 
  

Egyéb építési tevékenység 

 
45.25.61 45.25.61.0 Ipari kémény építése  

   Idetartozik: a gyárkémények általános építési munkája, a 
kemencék tûzálló anyaggal való bélelése stb. 

 
45.25.62 45.25.62.0 Máshova nem sorolt egyéb építési tevékenység  

   Idetartozik: a díszkályhák általános építése, a máshova nem 
sorolt egyéb, egyedi munkaként végzett építési tevékenység, pl. 
épületek mozgatása, azbeszteltávolítás, épületszárítás, 
emelõmunka, épületek párátlanítása, speciális felszerelést 
igénylõ munkák (pl. alpinistamunka) 

   
45.3 Épületgépészeti szerelés 

   
45.31 Villanyszerelés 

45.31.1 
  

Elektromos vezeték szerelése 

 
45.31.11 45.31.11.0 Elektromos vezeték szerelése lakóépületben  

   Idetartozik: az elektromos vezetékek és csatlakozók, mérõórák 
szerelése lakóépületekben. 

   Nem ide tartozik: a tûzjelzõ rendszer felszerelése (45.31.21), a 
betörés elleni riasztórendszer felszerelése (45.31.22). 

 
45.31.12 45.31.12.0 Elektromos vezeték szerelése nem lakóépületben  

   Idetartozik: az elektromos vezetékek és csatlakozók, mérõórák 
szerelése nem lakóépületekben, az elektromos vezetékek és 
csatlakozók szerelése a biztonsági áramszolgáltató 
rendszereknél. 

   Nem ide tartozik: a villamos-erõmûvi elektromotor, generátor 
és transzformátor szerelése (31.10.91), a vizsgálóberendezés 
szerelése (33.20.91). 

 
45.31.13 45.31.13.0 Elektromos vezeték szerelése egyéb építményen 

45.31.2 
  

Tûzjelzõ, betörés elleni rendszer, házi antenna felszerelése 

 
45.31.21 45.31.21.0 Tûzjelzõ rendszer felszerelése 

   Nem ide tartozik: a tûzállóvá tevõ mûvelet (45.32.12), a tûzoltó 
készülék szerelése (45.33.20). 

 
45.31.22 45.31.22.0 Betörés elleni riasztórendszer felszerelése 

 
45.31.23 45.31.23.0 Házi antenna felszerelése  



   Idetartozik: a villámhárítók felszerelése, az épületeken 
felszerelt, helyhez kötött antenna, parabolaantenna javítása is. 

45.31.3 45.31.30 45.31.30.0 Felvonó, mozgólépcsõ szerelése  

   Idetartozik: a felvonók, mozgólépcsõk és mozgójárdák 
szerelése. 

   Nem ide tartozik: a felvonók és mozgólépcsõk javítása, 
karbantartása (29.22.92). 

45.31.4 
  

Egyéb elektromos épületgépészeti szerelés 

 
45.31.41 45.31.41.0 Távközlési, elektromos kábel szerelése 

 
45.31.42 45.31.42.0 Elektromos fûtõkészülék, egyéb elektromos berendezés 

szerelése 

   
45.32 Szigetelés 

45.32.1 
  

Szigetelés 

 
45.32.11 45.32.11.0 Hõszigetelés  

   Idetartozik: a hõszigetelés, beleértve a külsõ falüregek 
idõjárásálló szigetelõ anyagokkal való bevonását, a 
hõszigetelés forró- és hûtõvízcsövekhez, bojlerekhez és 
csõvezetékekhez. 

 
45.32.12 45.32.12.0 Egyéb szigetelés  

   Idetartozik: a szigetelés, beleértve a hangszigetelési munkát és 
a tûzállóvá tevõ mûveleteket. 

   Nem ide tartozik: a vízszigetelés (45.22.20). 

   
45.33 Víz-, gáz-, fûtésszerelés 

45.33.1 
  

Légállapot-szabályozó berendezés szerelése 

 
45.33.11 45.33.11.0 Fûtésszerelés  

   Idetartozik: a nem elektromos fûtõberendezések szerelése, 
beleértve a nem elektromos napenergia-gyûjtõk csõvezetékeit 
és kapcsolódó fémlemezipari munkáit, a központi fûtés 
ellenõrzõrendszereinek felszerelését és fenntartását, bekötését a 
távfûtõ rendszerekbe, a háztartási bojlerek és kazánok 
fenntartását és javítását, a fogyasztásmérõk felszerelését. 

   Nem ide tartozik: a kazánok és fûtõrendszerek szerelése és 
javítása lakótömböknél és távfûtésnél (28.22.9.), a 
kéménytisztítás (74.70.15). 

 
45.33.12 45.33.12.0 Szellõzõ-, légkondicionáló berendezés szerelése  



   Idetartozik: a szellõzõ-, hûtõ- vagy légkondicionáló 
berendezések szerelési, javítási, karbantartási munkája 
lakásoknál, számítóközpontoknál, irodáknál és üzleteknél, 
beleértve a csõvezetékeket és a kapcsolódó fémlemezipari 
munkákat. 

   Nem ide tartozik: az ipari légkondicionáló és hûtõberendezés 
szerelése, javítása és karbantartása (29.23.9). 

45.33.2 45.33.20 45.33.20.0 Szennyvízcsatorna-, vízvezeték-szerelés  

   Idetartozik: a forró és hideg vizes csõrendszerek szerelése, a 
szennyvízelvezetõk szerelése, beleértve a csatornákat és 
ülepítõket is, az egészségügyi berendezések, tûzoltó 
készülékek, a tûzoltó berendezések túlnyomásos vízszállító 
rendszereinek (beleértve a tûzoltó fecskendõk és szórófejek 
csatlakozóit) szerelése, a fogyasztásmérõ felszerelése. 

   Nem ide tartozik: a helyiségfûtõ berendezés szerelése, beleértve 
a kapcsolódó csõszerelést (45.33.11), a helyi víz-, 
szennyvízszállító csõvezeték építése (45.21.41). 

45.33.3 45.33.30 45.33.30.0 Gázszerelés  

   Idetartozik: a különbözõ gázszállító rendszerek szerelése (pl. 
kórházak oxigénszállítása) és bekötése az egyéb gázzal 
mûködõ berendezésekbe, a fogyasztásmérõ felszerelése. 

   Nem ide tartozik: a helyiségfûtõ berendezés felszerelése 
(függetlenül attól, hogy gázzal vagy nem gázzal üzemel) 
(45.33.11), a szellõzõ- és légkondicionáló berendezés 
felszerelése (45.33.12). 

   
45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés 

45.34.1 45.34.10 45.34.10.0 Kerítés, rács felszerelése  

   Idetartozik: a különbözõ anyagokból (pl. drótból, fából, 
acélból, drótüvegbõl) készült és különbözõ területeken (pl. 
pályáknál, játszótereknél, lakó- és ipari építményeknél) 
alkalmazott kerítések, rácsok és hasonló elkerítõelemek 
felszerelése. 

45.34.2 
  

Egyéb elektromos épületgépészeti szerelés 

 
45.34.21 45.34.21.0 Út, repülõtér, kikötõ világítási, jelzõrendszereinek szerelése  

   Idetartozik: az utak, vasutak, repülõterek, kikötõk és hasonló 
építmények világítási és jelzõrendszereinek elektromos 
szerelése. 

   Nem ide tartozik: a vasúti pálya ellenõrzõ és biztonsági 
rendszereinek szerelése (45.23.13). 

 
45.34.22 45.34.22.0 Máshová nem sorolt egyéb elektromos épületgépészeti szerelés 



45.34.3 
  

Máshová nem sorolt épületgépészeti szerelés  

 
45.34.31 45.34.31.0 Árnyékoló, roló, napellenzõ felszerelése 

 
45.34.32 45.34.32.0 Máshová nem sorolt egyéb épületgépészeti szerelés  

   Idetartozik: a máshová nem sorolt egyéb épületgépészeti 
szerelés, javítás, karbantartás, pl. a világító és nem világító 
cégtáblák felszerelése stb. 

   
45.4 Befejezõ építés 

   
45.41 Vakolás 

45.41.1 45.41.10 45.41.10.0 Vakolás  

   Idetartozik: a belsõ és külsõ vakolás, a stukkók készítése 
(beleértve a rögzítõhálók felszerelését), a száraz falburkolás, 
beleértve az általában gipszalapú falburkoló anyagok 
felszerelését. 

   
45.42 Épületasztalos-szerkezet szerelése 

45.42.1 
  

Épületasztalos-szerkezet szerelése 

 
45.42.11 45.42.11.0 Ajtó, ablak beszerelése  

   Idetartozik: a bármilyen anyagból készült nem saját 
gyártmányú ajtók, ablakok, ajtó- és ablaktokok, zsaluk, 
redõnyök, garázskapuk stb. beszerelése, a külsõ ajtók 
páncélozása, és a páncélajtók, vészkijáratok beszerelése. 

   Nem ide tartozik: a saját gyártású épületasztalosipari termékek 
beszerelése (20.30.91.0; 25.23.91.0; 28.12.91.0) 

 
45.42.12 45.42.12.0 Egyéb fémszerelvénnyel végzett épületasztalos szolgáltatás  

   Idetartozik: a mozgatható válaszfalak és a fémszerkezetes 
álmennyezetek felszerelése, a verandák és télikertek 
felszerelése magánházaknál. 

   Nem ide tartozik: a fémkerítések és rácsok szerelése (45.34.10), 
a fémbõl készült ajtó- és ablaktokok beszerelése (45.42.11), az 
épületek külsõ fémdíszítése (45.45.11). 

 
45.42.13 45.42.13.0 Egyéb nem fémszerelvénnyel végzett épületasztalos 

szolgáltatás  

   Idetartozik: a nem fémszerelvényekkel végzett ács- és 
épületasztalos-munka, a belsõ lépcsõk, beépített szekrények és 
konyhák beszerelése, a lambériák, falburkolók felszerelése. 

   Nem ide tartozik: kerítések és rácsok felszerelése (45.34.10), az 
ajtó- és ablaktokok beszerelése (45.42.11). 



   
45.43 Padló-, falburkolás 

45.43.1 
  

Padló-, falburkolás csempével 

 
45.43.11 45.43.11.0 Külsõ padló-, falburkolás csempével  

   Idetartozik: a kerámiából, betonból vagy kõbõl készült fal- és 
padlóburkoló csempe, járólap lerakása és felhelyezése az 
épületek és egyéb szerkezetek külsõ részén, az épületek külsõ 
homlokzatának díszítése kerámiából készült anyagokkal, kõvel, 
téglával stb. 

 
45.43.12 45.43.12.0 Belsõ padló-, falburkolás csempével  

   Idetartozik: a kerámiából, betonból vagy faragott kõbõl készült 
fal- és padlóburkoló csempe lerakása és felhelyezése az 
épületek és egyéb szerkezetek belsõ részén. 

45.43.2 
  

Egyéb burkolás, tapétázás 

 
45.43.21 45.43.21.0 Padlóburkolás rugalmas burkolattal  

   Idetartozik: a szõnyegek, linóleum és egyéb rugalmas 
padlóburkolatok lerakása. 

 
45.43.22 45.43.22.0 Egyéb aljzatfedés, -burkolás  

   Idetartozik: az egyéb padló és padlóburkoló lerakása, beleértve 
a parkettázást és az egyéb keményfa padló és bitumenes lapok 
lerakását. Idetartoznak a befejezõ munkák, pl. a csiszolás, a 
fényezés, a lakkozás stb. 

   Nem ide tartozik: a betonpadló építése (45.25.32.), a kõ, beton 
és kerámia padlóburkoló lapok lerakása (45.43.1). 

 
45.43.23 45.43.23.0 Falburkolás, -tapétázás  

   Idetartozik: a papír és egyéb rugalmas falburkolatok 
felragasztása. 

45.43.3 45.43.30 45.43.30.0 Belsõ díszítõ elemek felszerelése  

   Idetartozik: a helyszínen öntött mozaikdíszítés felhordása és a 
helyszíni belsõ márvány-, gránit- és palamunka. 

   Nem ide tartozik: a belsõ csempeburkolás (45.43.12), a külsõ 
díszítõszerelvények felszerelése (45.45.11). 

   
45.44 Festés, üvegezés 

45.44.1 45.44.10 45.44.10.0 Üvegezés  

   Idetartozik: a külsõ üvegezés, az üvegbevonatok, tükörfalak és 
egyéb üvegtermékek felszerelése, a belsõ üvegezési munkák, 
pl. az ablaküvegezés. 



45.44.2 
  

Festés 

 
45.44.21 45.44.21.0 Épület belsõ festése  

   Idetartozik: az épületek belsõ (alapvetõen díszítési célú) festési 
munkája és a hasonló munkák (bevonóanyagok, lakkok stb. 
alkalmazásával). 

 
45.44.22 45.44.22.0 Épület külsõ festése  

   Idetartozik: az épületek külsõ (alapvetõen védelmi célú) 
festése, tetõk, kerítések, rácsok, ajtó- és ablaktokok stb. festése. 

   Nem ide tartozik: a vízszigetelés (45.22.20), a jelzések festése 
útfelületeken, parkolóhelyeken és egyéb felületeken (45.23.15). 

 
45.44.23 45.44.23.0 Egyéb építmény festése 

   Nem ide tartozik: a jelzések festése útfelületeken, 
parkolóhelyeken és egyéb felületeken (45.23.15). 

   
45.45 Egyéb befejezõ építés 

45.45.1 
  

Egyéb befejezõ építés 

 
45.45.11 45.45.11.0 Épület külsõ díszítése  

   Idetartozik: a normál vagy megrendelésre gyártott fémlemezek 
szerelése, a díszítõ vas- és acélmunkák és a homlokzati 
fémmunkák, a radiátorokat fedõ rácsok felszerelése, az 
épületek külsõ fémdíszítése. 

   Nem ide tartozik: a fémlemez tetõburkoló felszerelése 
(45.22.12). 

 
45.45.12 45.45.12.0 Épület külsõ tisztítása  

   Idetartozik: az épületek külsõ homlokzatának gõz- és 
homokfúvással történõ tisztítása. 

 
45.45.13 45.45.13.0 Máshova nem sorolt egyéb befejezõ építés  

   Idetartozik: a máshová nem sorolt egyéb befejezõ építés, pl. az 
akusztikai munkák, beleértve az akusztikai lemezek, 
burkolólapok és egyéb anyagok felszerelését belsõ falakra és 
mennyezetekre, a magán-úszómedencék szerelése, épületek 
nem elkülönült elsõ takarítása. 

   Nem ide tartozik: a hangszigetelés (45.32.12); az új építmény 
elkülönült elsõ takarítása (74.70.13.0). 

   
45.5 Építés, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel 

   
45.50 Építés, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel 



45.50.1 45.50.10 45.50.10.0 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel  

   Idetartozik: a daru, az építési, bontási eszköz kölcsönzése 
személyzettel. 

   Nem ide tartozik: az építési, bontási eszköz kölcsönzése 
kezelõszemélyzet nélkül (71.32.10). 

G KERESKEDELEM, JAVÍTÁS 

50 JÁRMÛ-KERESKEDELEM, JAVÍTÁS, ÜZEMANYAG-KISKERESKEDELEM 

   
50.1 Gépjármû-kereskedelem 

   
50.10 Gépjármû-kereskedelem 

50.10.1 
  

Gépjármû-nagykereskedelem  

   Idetartozik: mind az új, mind a használt gépjármûvek 
nagykereskedelme 

 
50.10.11 50.10.11.0 Tehergépjármû, autóbusz-nagykereskedelem  

   Idetartozik: az új és használt tehergépkocsi, pótkocsi, 
félpótkocsi, nyerges vontató, autóbusz (szállítható személyek 
száma 10 vagy több) nagykereskedelem. 

 
50.10.12 50.10.12.0 Személygépjármû-nagykereskedelem  

   Idetartozik: az új és használt személygépkocsi (szállítható 
személyek száma max. 9 fõ a vezetõvel együtt) 
nagykereskedelem. 

   Nem ide tartozik: a lakókocsi- és lakóautó-nagykereskedelem 
(50.10.13). 

 
50.10.13 50.10.13.0 Lakó-, kempingjármû-nagykereskedelem  

   Idetartozik: az új és használt lakókocsi, lakóautó, pótkocsi- és 
félpótkocsi típusú kempingjármû-nagykereskedelem. 

 
50.10.14 50.10.14.0 Különleges gépjármû-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a daruskocsi, tûzoltó-, betonkeverõ autó stb. 
nagykereskedelem. 

50.10.2 
  

Gépjármû-kiskereskedelem 

 
50.10.21 50.10.21.0 Új személyszállító gépjármû kiskereskedelem  

   Idetartozik: az új személygépkocsi, speciális személyszállító 
gépjármû, terepjáró, egyéb személyszállító gépjármû-
kiskereskedelem. 

   Nem ide tartozik: a lakókocsi- és lakóautó- kiskereskedelem 



(50.10.23). 

 
50.10.22 50.10.22.0 Használt személyszállító gépjármû-kiskereskedelem  

   Idetartozik: a használt személygépkocsi, speciális 
személyszállító gépjármû, terepjáró, egyéb személyszállító 
gépjármû-kiskereskedelem. 

 
50.10.23 50.10.23.0 Lakó, kemping jármû kiskereskedelem  

   Idetartozik: az új és használt lakókocsi, lakóautó, pótkocsi- és 
félpótkocsi típusú kemping jármû kiskereskedelem. 

50.10.3 50.10.30 50.10.30.0 Gépjármû ügynöki kereskedelem  

   Idetartozik: autó árverezés, beleértve az internetes árverezést is. 

   
50.2 Gépjármûjavítás 

   
50.20 Gépjármûjavítás 

50.20.1 
  

Személygépkocsi-javítás 

 
50.20.11 50.20.11.0 Személygépkocsi-javítás  

   Idetartozik: a személygépkocsi-motor, a porlasztó, elektromos 
befecskendezõ rendszer (injektoros), -kormányszerkezet, -fék, -
sebességváltó, -kipufogórendszer, hûtõrendszer stb. javítása, 
beállítása és cseréje, gépkocsi idõszakos átvizsgálása, -
szervize. 

   Nem ide tartozik: a személygépkocsi elektromos rendszerének 
javítása (50.20.12), gumiabroncs-, tömlõjavítás (50.20.13), 
személygépkocsi-karosszéria-, -tartozék javítása (50.20.14), 
gépjármû forgalomba hozatal elõtti tesztelés (74.30.13), 
gépjármû mûszaki vizsgáztatása (74.30.14). 

 
50.20.12 50.20.12.0 Személygépkocsi elektromos rendszerének javítása  

   Idetartozik: a személygépkocsi elektromos rendszerének 
javítása, akkumulátortöltés és -karbantartás. 

 
50.20.13 50.20.13.0 Személygépkocsi-gumiabroncs javítása  

   Idetartozik: a gumidefekt-javítás, kerékbeállítás, -felszerelés és 
-csere. 

   Nem ide tartozik: a gumiabroncs újrafutózásával kapcsolatos 
szolgáltatás (25.12.90), gumiabroncs-kiskereskedelem 
(50.30.21). 

 
50.20.14 50.20.14.0 Személygépkocsi-karosszéria javítása  

   Idetartozik: a karosszériajavítás, -újrafényezés, alváz- és 
üregvédelem, zárszerkezet, szélvédõ, ablak, gépkocsiülés és 
egyéb tartozék javítása, cseréje. 



50.20.2 
  

Egyéb gépjármû javítása 

 
50.20.21 50.20.21.0 Egyéb gépjármû javítása  

   Idetartozik: a személyszállító gépjármûvön kívüli egyéb 
gépjármû (beleértve az autóbuszt) motorjának, porlasztójának, 
kormányszerkezetének, fékének, sebességváltójának, 
kipufogórendszerének, hûtõrendszerének stb. javítása, 
beállítása és cseréje, gumiabroncs- és tömlõjavítás, beleértve a 
kerékbeállítást, felszerelést és -cserét. 

   Nem ide tartozik: az egyéb gépjármû elektromos rendszerének 
javítása (50.20.22), karosszéria, tartozék javítás (50.20.23), 
mûszaki vizsgáztatás (74.30.14). 

 
50.20.22 50.20.22.0 Egyéb gépjármû elektromos rendszerének javítása 

   Idetartozik: a személyszállító gépjármûvön kívüli egyéb 
gépjármû (beleértve az autóbuszt) elektromos rendszerének 
javítása, jármûvek, egyéb önjáró gépek és minden más nem 
személyszállító jármû mûködtetéséhez használatos 
akkumulátor töltése és karbantartása. 

 
50.20.23 50.20.23.0 Egyéb gépjármû karosszéria javítása  

   Idetartozik: a személyszállító gépjármûvön kívüli egyéb 
gépjármû (beleértve az autóbuszt) karosszériájának javítása, 
újrafényezése, alváz- és üregvédelem, zárszerkezet, szélvédõ, 
ablak és egyéb tartozék javítása, cseréje. 

50.20.3 
  

Gépjármûvel kapcsolatos egyéb szolgáltatás 

 
50.20.31 50.20.31.0 Gépjármûmosás  

   Idetartozik: a gépjármûmosás, -ápolás, -fényezés és az ehhez 
kapcsolódó szolgáltatás. 

 
50.20.32 50.20.32.0 Út menti gyorssegély 

   
Idetartozik: az út menti gyorssegély és a közúti jármû 
(meghibásodás miatti) vontatása. 

   Nem ide tartozik: a gépjármûszállítás speciális jármûvel 
(60.24.17). 

   
50.3 Gépjármûalkatrész-kereskedelem 

   
50.30 Gépjármûalkatrész-kereskedelem 

50.30.1 
  

Gépjármûalkatrész-nagykereskedelem 

 
50.30.11 50.30.11.0 Gumiabroncs-nagykereskedelem  

   Idetartozik: az új, a használt és az újrafutózott gumiabroncs, 



gumiabroncstömlõ, tömlõvédõszalag stb. nagykereskedelem. 

 
50.30.12 50.30.12.0 Gépjármû egyéb alkatrészének nagykereskedelme  

   Idetartozik: a közúti-gépjármû-motor, karosszéria, 
gyújtógyertya, generátor, mûszerfalba beépíthetõ mérõóra, 
biztonsági öv stb. nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: az autórádió-nagykereskedelem (51.43.21). 

50.30.2 
  

Gépjármûalkatrész-kiskereskedelem 

 
50.30.21 50.30.21.0 Gumiabroncs-kiskereskedelem  

   Idetartozik: az új, a használt és az újrafutózott gumiabroncs, 
gumiabroncstömlõ, tömlõvédõszalag stb. kiskereskedelme. 

 
50.30.22 50.30.22.0 Gépjármû egyéb alkatrész kiskereskedelem  

   Idetartozik: a közútigépjármû-motor, karosszéria, 
gyújtógyertya, generátor, mûszerfalba beépíthetõ mérõóra, 
biztonsági öv stb. kiskereskedelme, beleértve a 
gépjármûalkatrész, felszerelés csomagküldõ értékesítését. 

   Nem ide tartozik: az autórádió-kiskereskedelem (52.45.21). 

50.30.3 50.30.30 50.30.30.0 Gépjármûalkatrész ügynöki kereskedelme 

   
50.4 Motorkerékpár-kereskedelem, -javítás 

   Nem ide tartozik: a kerékpár kereskedelme (51.18.12, 51.47.35, 
52.48.22), a kerékpár javítása (52.74.12) 

   
50.40 Motorkerékpár-kereskedelem, -javítás 

50.40.1 50.40.10 50.40.10.0 Motorkerékpár-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a motorkerékpár, oldalkocsi, -alkatrész, -tartozék 
nagykereskedelme. 

50.40.2 50.40.20 50.40.20.0 Motorkerékpár-kiskereskedelem.  

   Idetartozik: a motorkerékpár, oldalkocsi, -alkatrész, -tartozék 
kiskereskedelem. 

50.40.3 50.40.30 50.40.30.0 Motorkerékpár ügynöki kereskedelme  

   Idetartozik: a motorkerékpár, oldalkocsi, alkatrész, -tartozék 
ügynöki vagy bizományosi értékesítése. 

50.40.4 50.40.40 50.40.40.0 Motorkerékpár-javítás  

   Idetartozik: a motorkerékpár karbantartása és javítása, speciális 
javítás, hibaelhárítás. 

    
50.5 Üzemanyag-kiskereskedelem 



   
50.50 Üzemanyag-kiskereskedelem 

50.50.1 50.50.10 50.50.10.0 Üzemanyag-kiskereskedelem  

   Idetartozik: a gépjármû üzemanyag (gázolaj, motorbenzin stb.), 
valamint kenõanyag (olaj, zsír), adalék (fagyásgátló) stb. 
kiskereskedelmi vagy ügynöki értékesítése. 

   Nem ide tartozik: a gépjármûmosás (50.20.31), gépjármû-
alkatrész, tartozék kiskereskedelme (50.30.2), fûtõolaj és PB-
gáz kiskereskedelme (52.48.35). 

51 NAGYKERESKEDELEM 

   
51.1 Ügynöki nagykereskedelem 

   Idetartozik: a más nevében és számlájára végzett bizományosi 
ügylet, ügynöki, árubrókeri tevékenység, a vevõ és az eladó 
közötti közvetítés, illetve a meghatalmazó nevében 
kereskedelmi ügylet kötése, beleértve az interneten folytatott 
ilyen tevékenységet, valamint a nagykereskedelmi aukciós 
házak szolgáltatásait, beleértve az internetes nagykereskedelmi 
aukciós szolgáltatást. 

   Nem ide tartozik: a saját számlára történõ nagykereskedelem, 
(51.2-51.9), a bizományos kiskereskedelem, (52), a 
biztosításügynöki tevékenység, (67.20.20), az ingatlanügynöki 
tevékenység, (70.31), a gépjármû- és motorkerékpár-
bizományosi ügynöki értékesítés, (50.10, 50.40) 

   
51.11 Mezõgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 

51.11.1 
  

Mezõgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 

 
51.11.11 51.11.11.0 Élõ állat ügynöki nagykereskedelme  

   Idetartozik: a szarvasmarha, juh, kecske, ló, sertés, baromfi és 
egyéb élõ állat ügynöki nagykereskedelme. 

 
51.11.12 51.11.12.0 Mezõgazdasági nyers-, félkésztermék-, textilnyersanyag-, 

ügynöki nagykereskedelme  

   Idetartozik: a gabonaféle, vetõmag, olajos mag és olajtartalmú 
gyümölcs, takarmány, gyógynövény, egyéb máshová nem 
sorolt mezõgazdasági nyersanyag, virág és dísznövény, nyers 
és félkész bõr, feldolgozatlan dohány, ipari felhasználású 
textilszál (pl. gyapjú, fonal, cérna) stb. ügynöki 
nagykereskedelem. 

   
51.12 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelem 

51.12.1 
  

Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelem 



 
51.12.11 51.12.11.0 Üzemanyag ügynöki nagykereskedelem  

   Idetartozik: a gépjármû üzemanyag (gázolaj, motorbenzin stb.), 
valamint kenõanyag (olaj, zsír), adalék (fagyásgátló), benzin 
típusú repülõgép-turbina üzemanyag, valamint mindenféle 
fûtõanyag (tüzifa, szén, brikett, földgáz, PB-gáz, tüzelõolaj 
stb.) ügynöki nagykereskedelme. 

 
51.12.12 51.12.12.0 Érc, fém ügynöki nagykereskedelem  

   Idetartozik: a vastartalmú érc, a nem vastartalmú érc (pl. urán, 
rézérc, nikkelérc, nemesfém érc és -dúsítvány), a nyersvas (pl. 
nyersvas és tükörnyersvas tuskó és tömb), rozsdamentes és 
egyéb ötvözött acél továbbfeldolgozásra, hengerelt acéltermék, 
szögvas, csõ és csõszerelvény, a nem vas nyersfém (pl. 
nemesfém nyers, megmunkálatlan vagy félig feldolgozott 
formában vagy por alakban, alumíniumpor, -huzal, -rúd, -csõ) 
stb., valamint a fémhulladék és ócskavas ügynöki 
nagykereskedelme. 

 
51.12.13 51.12.13.0 Vegyi áru ügynöki nagykereskedelem  

   Idetartozik: a mûtrágya- és agrokémiai termék, a mûgyanta és 
mûanyag-alapanyag (pl. polietilén, poliészter, polivinil-klorid), 
mûanyag félkész termék (lemez, rúd, fólia stb.), gumi 
alapanyagú és gumi félkész termék, az egyéb ipari vegyi anyag 
(pl. fém-oxid, hidroxid és peroxid, cserzõanyag és 
színezõanyag, alkohol, nitrogén-csoport tartalmú vegyület, 
enzim), mûszál stb. ügynöki nagykereskedelem. 

   
51.13 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelem 

51.13.1 
  

Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelem 

 
51.13.11 51.13.11.0 Fatermék ügynöki nagykereskedelme  

   Idetartozik: a nyersfa (fenyõ-, lombos-, trópusi hengeresfa), a 
nyersfa-feldolgozóipari termék (fûrészáru, fafeldolgozási 
termék és hulladék, falemez, színfurnér), a faalapú építõanyag 
(pl. faalapú nyílászáró szerkezet), a faalapú egyéb fogyasztási 
cikk (pl. fa intarzia és faberakás, fa szobor, -keret, -tábla, -
lemez), parafa és parafából készült cikk stb. ügynöki 
nagykereskedelme. 

 
51.13.12 51.13.12.0 Egyéb építõanyag ügynöki nagykereskedelme  

   Idetartozik: a tégla, tetõcserép, síküveg, hajlított, megmunkált 
üveg, cement, beton, mészkõ, gipsz, természetes homok, 
tûzálló termék, szaniteráru, festék, lakk, nyílászáró szerkezet, 
mindenféle csõ és fitting, tartály, hang- és hõszigetelõ anyag, 
vas-, acél-, alumínium szerkezet stb. ügynöki 
nagykereskedelme. 



   Nem ide tartozik: a faalapú nyílászáró szerkezet ügynöki 
nagykereskedelem (51.13.11). 

   
51.14 Gép, hajó, repülõgép ügynöki nagykereskedelem 

51.14.1 
  

Gép, hajó, repülõgép ügynöki nagykereskedelem 

 
51.14.11 51.14.11.0 Irodagép, számítástechnikai berendezés ügynöki 

nagykereskedelem  

   Idetartozik: az írógép, számológép, pénztárgép, másológép, 
adatfeldolgozó gép, számítógép stb., valamint -alkatrészek, -
tartozékok és -egységek ügynöki nagykereskedelme. 

 
51.14.12 51.14.12.0 Egyéb gép, ipari berendezés ügynöki nagykereskedelem  

   Idetartozik: a famegmunkáló-, fémmegmunkáló-, egyéb 
anyagot megmunkáló szerszámgép, építõipari gép, textilipari 
gép, varró- és kötõgép, a vasúti mozdony, karbantartó- és 
szervizkocsi, személy- és poggyászszállító vasúti és közúti 
kötöttpályás kocsi, szekér, talicska, targonca, az emelõ-, áru- és 
anyagmozgató eszköz, élelmiszer-, ital- és dohányipari gép, 
ipari elektromos mûszer, egyéb gép, mûszer, felszerelés, 
mezõgazdasági traktor, mezõgazdasági és erdõgazdálkodási 
gép és felszerelés stb. és -alkatrészek ügynöki 
nagykereskedelme. 

 
51.14.13 51.14.13.0 Hajó, repülõgép ügynöki nagykereskedelem  

   Idetartozik: a tengeri, állóvízi, folyami hadihajó, sétahajó, 
halászhajó, kotróhajó, légijármû és légijármû-hajtómû stb. 
ügynöki nagykereskedelem. 

   Nem ide tartozik: a vitorlázó repülõ, léghajó ügynöki 
nagykereskedelem (51.18.12). 

   
51.15 Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki 

nagykereskedelem 

51.15.1 51.15.10 51.15.10.0 Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelem  

   Idetartozik: a bútor (ülõbútor, konyhabútor, szobabútor, 
bútorállvány), az elektromos háztartási gép és készülék 
(háztartási hûtõ- és fagyasztógép, mosó-, mosogató- és 
szárítógép, haj- és kézszárító készülék, villamos helyiségfûtõ- 
és hasonló készülék, mikrohullámú sütõ), világítástechnikai 
berendezés (villamos világítóeszköz, világító reklámtábla és 
reklámfelirat, karácsonyfaégõ, izzólámpa), háztartási célú 
vezeték, kapcsoló és egyéb villamossági szerelvényáru, 
híradás-technikai készülék (rádió, televízió, magnetofon, 
videoberendezés, mikrofon, hangszóró, erõsítõ, rádiótelefon), 
nem elektromos háztartási készülék (nem villamos 
világítóberendezés, nem villamos sütõ és fõzõberendezés, 



háztartási nem villamos fûtõkészülék), evõeszköz és fém 
háztartási cikk stb. ügynöki nagykereskedelem. 

   
51.16 Ruházat, lábbeli, bõráru ügynöki nagykereskedelme 

51.16.1 
  

Ruházat, lábbeli, bõráru ügynöki nagykereskedelem 

 
51.16.11 51.16.11.0 Textilügynöki nagykereskedelem  

   Idetartozik: a ruházati méteráru, lakástextil (takaró, ágynemû, 
asztalnemû, testápolási és konyhai textília, szõnyeg, függöny), 
fonal, rövidáru, mûszaki textília, egyéb textília ügynöki 
nagykereskedelme. 

 
51.16.12 51.16.12.0 Ruházat, lábbeli ügynöki nagykereskedelme  

   Idetartozik: a felsõruházat, kötött termék, bõrruházat, védõ- és 
munkaruházat, alsóruházat (harisnya, zokni, fehérnemû, ing, 
blúz, tréningruha, szõrmeruházat, egyéb cikk szõrmés bõrbõl, 
mûszõrme és ebbõl készült cikk), lábbeli (bõr, gumi, mûanyag, 
textil felsõrésszel, bõr, gumi, mûanyag talppal, sícipõ, 
sportcipõ, lábbelirész), ruházati kiegészítõ (zsebkendõ, sál, 
nyakkendõ, kesztyû, kalap és egyéb fejfedõ, hajszalag, 
esernyõ) stb. ügynöki nagykereskedelme. 

 
51.16.13 51.16.13.0 Bõráru ügynöki nagykereskedelem  

   Idetartozik: a nyersszõrme, félkész és készbõr, szõrmés bõr, 
állati nyersbõr, zsírcserzésû puhított bõr, lakkbõr és laminált 
bõr, metallizált bõr, bõrrost alapú mûbõr, nyergesáru, 
lószerszám, bõrönd és bõrdíszmû stb. ügynöki 
nagykereskedelme. 

   
51.17 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki 

nagykereskedelem 

51.17.1 
  

Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelem 

 
51.17.11 51.17.11.0 Élelmiszer-, ital ügynöki nagykereskedelem  

   Idetartozik: a burgonya, gyümölcs és zöldség, hús, 
szárnyashús, vadhús, húskészítmény, tej, tejtermék, tojás- és 
tojáskészítmény, étkezési olaj és zsiradék, cukor, csokoládé, 
édesség, kávé, tea, kakaó, fûszer, alkoholmentes ital, alkohol-
tartalmú ital, hal, rák, feldolgozott zöldség, gyümölcs, pékáru, 
természetes méz, diabetikus termék, bébiétel, cereália, 
hobbiállat-eledel, egyéb, máshova nem sorolt élelmiszer 
ügynöki nagykereskedelme. 

 
51.17.12 51.17.12.0 Dohányáru ügynöki nagykereskedelem  

   Idetartozik: a szivar, cigaretta, feldolgozott dohány ügynöki 
nagykereskedelem. 



   
51.18 Máshova nem sorolt termék ügynöki 

nagykereskedelem 

51.18.1 
  

Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelem 

 
51.18.11 51.18.11.0 Gyógyszer, gyógyászati eszköz, kozmetikum ügynöki 

nagykereskedelem  

   Idetartozik: a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, orvosi és 
kórházi mûszer és felszerelés (röntgenberendezés, fogorvosi 
gép, fecskendõ, tû, mesterséges ízület, protézis, hallásjavító 
készülék), kozmetikum (kozmetikai és testápoló púder, 
sampon, hajlakk, száj- és fogápolószer, borotválkozószer) stb. 
ügynöki nagykereskedelme. 

 
51.18.12 51.18.12.0 Egyéb máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelem  

   Idetartozik: a hangszer, kazetta, hanglemez, CD, üveg, 
porcelán, kerámiatermék, tapéta, könyv, újság, folyóirat, 
írószer, papíráru, fotó-, optikai cikk, óra, ékszer, játék, 
sportszer (kerékpár, vitorlázó repülõ, léghajó), hulladék stb. 
ügynöki nagykereskedelme. 

   
51.19 Vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelem 

51.19.1 51.19.10 51.19.10.0 Vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelem 

   
51.2 Mezõgazdasági termék-nagykereskedelem 

   
51.21 Gabona-, vetõmag-, takarmány-nagykereskedelem 

51.21.1 
  

Gabona-, vetõmag-, takarmány-nagykereskedelem 

 
51.21.11 51.21.11.0 Gabona-nagykereskedelem  

   Idetartozik: az élelmezési és takarmányozási célú búza, 
kukorica, rizs, árpa, rozs, zab és egyéb gabonaféle 
nagykereskedelem. 

   Nem ide tartozik: a vetõmag-nagykereskedelem (51.21.12) és 
késztakarmány-nagykereskedelem (51.21.14). 

 
51.21.12 51.21.12.0 Vetõmag-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a gabonaféle vetõmag, zöldség-, gyümölcs-, ipari 
és takarmánynövény vetõmag és egyéb szaporítóanyag, virág-, 
gyümölcsfa- és erdeifa-mag, vetõburgonya stb. 
nagykereskedelem. 

   Nem ide tartozik: az olajos mag nagykereskedelem (51.21.13), 
a tulipánhagyma nagykereskedelme (51.22.10). 

 
51.21.13 51.21.13.0 Olajos termény nagykereskedelem  



   Idetartozik: a szójabab, földimogyoró (nem pörkölve), 
napraforgó-, szezám- és mustármag, gyapotmag, egyéb olajos 
mag (olajlenmag, ricinusmag, mák, kendermag, tökmag stb.), 
olajtartalmú gyümölcs nagykereskedelme. 

 
51.21.14 51.21.14.0 Takarmány-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a szalma, takarmány, takarmánykészítmény, 
szénaliszt és -pellet, egyéb emberi fogyasztásra alkalmatlan 
liszt és dara, olajpogácsa stb. nagykereskedelme. 

 
51.21.15 51.21.15.0 Máshova nem sorolt, egyéb mezõgazdasági nyersanyag 

nagykereskedelem  

   Idetartozik: a cukorrépa, kender, len, juta és egyéb rostos 
növény, nyírott gyapjú, nyersgumi és természetes gumiféle, 
selyemgubó, rovarviasz, cetvelõ, nyers gyanta, gyógynövény, 
balzsam és hasonló termék, parafa, toll és tollas madárbõr, 
máshová nem sorolt növényi és állati eredetû anyag, termék 
nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a feldolgozatlan dohány-nagykereskedelem 
(51.25.10). 

   
51.22 Dísznövény-nagykereskedelem 

51.22.1 51.22.10 51.22.10.0 Dísznövény-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a palánta-, virághagyma-, gyökér-, dugvány-, 
oltvány-, vágottvirág-nagykereskedelem. 

   
51.23 Élõállat-nagykereskedelem 

51.23.1 51.23.10 51.23.10.0 Élõállat-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a szarvasmarha, juh, kecske, ló, sertés, baromfi és 
egyéb élõállat nagykereskedelme. 

   
51.24 Bõr-nagykereskedelem 

51.24.1 51.24.10 51.24.10.0 Bõr-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a nyersszõrme, félkész és kész bõr, szõrmés bõr, 
állati nyersbõr, zsírcserzésû puhított bõr, lakkbõr, laminált bõr, 
metallizált bõr, bõrrost alapú mûbõr, cserzett vagy díszbõr stb. 
nagykereskedelme. 

   
51.25 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelem 

51.25.1 51.25.10 51.25.10.0 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelem 

   
51.3 Élelmiszer-, ital-, dohányáru-nagykereskedelem 

   
51.31 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 



51.31.1 
  

Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 

 
51.31.11 51.31.11.0 Burgonya-nagykereskedelem 

   Nem ide tartozik: a vetõburgonya-nagykereskedelem 
(51.21.12). 

 
51.31.12 51.31.12.0 Egyéb zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a feldolgozatlan szõlõ, datolya, banán, kókuszdió, 
ananász, citrusféle, egyéb gyümölcs és zöldség, száraz 
hüvelyes stb. nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: az olajos mag és olajtartalmú gyümölcs-
nagykereskedelem (51.21.13), burgonya-nagykereskedelem 
(51.31.11). 

   
51.32 Húsáru-nagykereskedelem 

51.32.1 
  

Húsáru-nagykereskedelem 

 
51.32.11 51.32.11.0 Hús-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a marhaféle-, sertés-, bárány-, juh-, kecske-, ló-, 
szamár-, öszvérhús, éticsiga-, békacomb- étkezésre alkalmas 
belsõség és vágási melléktermék-, baromfihús- stb. 
nagykereskedelem. 

 
51.32.12 51.32.12.0 Húskészítmény-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a húsból és ehetõ belsõségekbõl készült termék, 
húskészítmény és -konzerv, tepertõ stb. nagykereskedelem. 

   Nem ide tartozik: a halfeldolgozásitermék-nagykereskedelem 
(51.38.10). 

   
51.33 Tejtermék-, tojás-, zsiradék-nagykereskedelem 

51.33.1 
  

Tejtermék-, tojás-, zsiradék-nagykereskedelem 

 
51.33.11 51.33.11.0 Tej-, tejtermék-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a tej, tejszín, tej- és tejszínpor, kazein, savó, 
tejcukor, vaj, vajkészítmény, sajt, túró stb. nagykereskedelem. 

 
51.33.12 51.33.12.0 Tojás-, -készítmény-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a tojás és tojásból készült termék 
nagykereskedelem. 

 
51.33.13 51.33.13.0 Étolaj-, zsiradék-nagykereskedelem  

   Idetartozik: az állati és növényi eredetû olaj és zsír, étolaj és 
egyéb finomított olaj, margarin, étkezési szalonna, egyéb 
étkezési zsír- és olajkészítmény stb. nagykereskedelme. 



   
51.34 Ital nagykereskedelme 

51.34.1 
  

Ital nagykereskedelme 

 
51.34.11 51.34.11.0 Alkoholmentes ital-nagykereskedelem  

   Idetartozik: az ásványvíz, szénsavas víz, alkoholmentes ital 
(gyümölcs- és zöldségital, üdítõital) nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a kávé-, tea-, kakaó-nagykereskedelem 
(51.37.10) 

 
51.34.12 51.34.12.0 Alkoholtartalmú ital-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a sör, bor, pezsgõ és habzóbor, vermut, égetett 
szeszes ital stb. nagykereskedelme. 

   
51.35 Dohányáru-nagykereskedelem 

51.35.1 51.35.10 51.35.10.0 Dohányáru-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a szivar-, cigaretta-, feldolgozott dohány-
nagykereskedelem. 

   
51.36 Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem 

51.36.1 
  

Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem 

 
51.36.11 51.36.11.0 Cukor-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a répa-, nád-, szõlõcukor, gyümölcscukor, 
cukorszirup, melasz, nyers és finomított cukor stb. 
nagykereskedelme. 

 
51.36.12 51.36.12.0 Édesség-, pékáru-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszer, fagylalt 
és jégkrém, cukorkaáru, cukorral tartósított gyümölcs és más 
növényi rész, kenyér és pékáru stb. nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a kakaó-nagykereskedelem (51.37.10). 

   
51.37 Kávé-, fûszer-nagykereskedelem 

51.37.1 51.37.10 51.37.10.0 Kávé-, fûszer-nagykereskedelem û 

   Idetartozik: a kávé és kávékivonat-, tea és teakivonat-, 
kakaómassza-, kakaóvaj-, kakaópor- és fûszer- stb. 
nagykereskedelem. 

   
51.38 Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem 

51.38.1 51.38.10 51.38.10.0 Hal-, rák-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a friss, fagyasztott, tartósított hal, rákféle, 
puhatestû, ikra stb. nagykereskedelem. 



51.38.2 
  

Máshova nem sorolt élelmiszer nagykereskedelem 

 
51.38.21 51.38.21.0 Feldolgozott zöldség, gyümölcs nagykereskedelem  

   Idetartozik: a fagyasztott és tartósított burgonya, 
gyorsfagyasztott és szárított zöldség és gyümölcs, zöldség- és 
gyümölcskonzerv, dzsem, íz, gyümölcspüré, gyümölcskrém 
stb. nagykereskedelem. 

 
51.38.22 51.38.22.0 Diétás-, bébiétel-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a diétás étel, bébiétel stb. nagykereskedelme. 

 
51.38.23 51.38.23.0 Hobbiállat-eledel nagykereskedelem  

   Idetartozik: a hobbiállatok etetésére alkalmas eledel 
nagykereskedelme. 

 
51.38.24 51.38.24.0 Máshova nem sorolt, egyéb élelmiszer-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a malomipari termék (liszt, dara), természetes méz, 
máshová nem sorolt állati termék, nyers állati zsiradék, 
tésztaféle, ecet, só, ételízesítõ, levespor, élesztõ, sütõpor stb. 
nagykereskedelem. 

   Nem ide tartozik: a fajtájuk szerint besorolt mélyhûtött 
termékek szakosodott nagykereskedelme. 

   
51.39 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes 

nagykereskedelme 

51.39.1 
  

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme 

 
51.39.11 51.39.11.0 Mélyhûtött élelmiszer vegyes nagykereskedelem 

 
51.39.12 51.39.12.0 Nem mélyhûtött élelmiszer vegyes nagykereskedelem 

    
51.4 Fogyasztásicikk-nagykereskedelem 

   
51.41 Textil-nagykereskedelem 

51.41.1 
  

Textil-nagykereskedelem 

 
51.41.11 51.41.11.0 Ruházati méteráru-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a kifejezetten ruházat készítéséhez használt 
szövött, kötött, hurkolt textil méteráru nagykereskedelme. 

 
51.41.12 51.41.12.0 Egyéb textília-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a nem kiskereskedelmi kiszerelésû fonal, nem 
ruházat készítéséhez használt textília, kelme, csipke, hímzés, 
függöny, ágykárpit, belsõ napellenzõ, csomagolási célt szolgáló 
zsák és zacskó nagykereskedelme. 



 
51.41.13 51.41.13.0 Rövidáru-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a fonal és cérna természetes vagy mesterséges 
textilszálból, varró- és kötõtû, gomb és hasonló áru 
nagykereskedelme. 

 
51.41.14 51.41.14.0 Lakástextil-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a takaró, ágynemû, asztalnemû, törülközõ és 
konyhai textília nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a függöny-nagykereskedelem (51.41.12), a 
szõnyeg nagykereskedelem (51.47.14). 

   
51.42 Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem 

51.42.1 
  

Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem 

 
51.42.11 51.42.11.0 Felsõruházat-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a férfi-, nõi-, fiú-, lányka-, gyermek felsõruházat 
(kabát, öltöny, nadrág, kosztüm, szoknya), ruházati tartozék, 
kötött termék, bõrruházat, védõ- és munkaruházat, sportruházat 
nagykereskedelem. 

   Nem ide tartozik: a szõrmeáru-nagykereskedelem (51.42.13). 

 
51.42.12 51.42.12.0 Alsóruházat-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a férfi-, nõi-, fiú-, lányka-, gyermek alsóruházat 
(ing, blúz, tréningruha, harisnya, zokni, fehérnemû), pizsama 
nagykereskedelme. 

 
51.42.13 51.42.13.0 Szõrmeáru-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a szõrmeruházat és kiegészítõ, egyéb cikk szõrmés 
bõrbõl, mûszõrme és ebbõl készült cikk nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a fejfedõ-nagykereskedelem (51.42.15). 

 
51.42.14 51.42.14.0 Lábbeli-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a lábbeli bõr, gumi, mûanyag, textil felsõrésszel, 
bõr, gumi, mûanyag talppal, szabadidõ- és túracipõ, lábbeli 
része nagykereskedelem. 

   Nem ide tartozik:, a speciális sportcipõ (sícipõ, korcsolyacipõ 
és görkorcsolyacipõ) nagykereskedelem (51.47.35). 

 
51.42.15 51.42.15.0 Ruházati kiegészítõ nagykereskedelem  

   Idetartozik: a kalap és egyéb fejfedõ, zsebkendõ, öv, sál, 
nyakkendõ, kesztyû, hajszalag, esernyõ nagykereskedelme. 

   
51.43 Elektromos háztartási cikk nagykereskedelem 



51.43.1 
  

Elektromos háztartási cikk nagykereskedelem 

 
51.43.11 51.43.11.0 Elektromos háztartási gép nagykereskedelem  

   Idetartozik: a háztartási hûtõ- és fagyasztógép, mosó-, 
mosogató- és szárítógép, varrógép, ventillátor, szagelszívó, haj- 
és kézszárító készülék, villamos helyiségfûtõ- és hasonló 
készülék, mikrohullámú sütõ, villamos tûzhely és ezek 
alkatrészeinek nagykereskedelme. 

 
51.43.12 51.43.12.0 Világítástechnikaitermék-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a villamos világítóeszköz és máshová nem sorolt 
mûanyag részegysége, világító reklámtábla és reklámfelirat, 
nem villamos világítóberendezés, lámpa, karácsonyfaégõ, 
izzólámpa, ívlámpa, hordozható lámpa, vákuumtechnikai, 
világítási és felirat üveg, elektromos szigetelõ 
nagykereskedelme. 

 
51.43.13 51.43.13.0 Háztartási villanyvezeték, szerelvényáru nagykereskedelem  

   Idetartozik: a háztartási célú villanyvezeték, biztosíték, 
megszakító, szigetelõ, kapcsoló, foglalat, dugaszolóaljzat, 
szárazelem és akkumulátor nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a ipari felhasználású villamossági szerelvény 
(vezeték, kapcsoló stb.) nagykereskedelem (51.87.12). 

51.43.2 
  

Híradástechnikaitermék-nagykereskedelem 

 
51.43.21 51.43.21.0 Híradástechnikaikészülék-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a rádió- és televízió vevõkészülék, autórádió, 
lemezjátszó, magnetofon, videoberendezés, videokamera, 
mikrofon, hangszóró, erõsítõ, háztartási célú telefon, telefax 
nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: nem háztartási célú telefon, telefax 
nagykereskedelme (51.87.15.0). 

 
51.43.22 51.43.22.0 Hang- és képfelvételek nagykereskedelme 

   
Idetartozik: hang és képfelvételek, valamint a felvétel nélküli 
hang-, kép-, számítógépes adathordozó nagykereskedelme is (a 
fényképészeti és mozifilm kivételével). 

   
51.44 Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-

nagykereskedelem 

51.44.1 
  

Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem 

 
51.44.11 51.44.11.0 Evõeszköz-, késárucikk-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a kanál, villa, kés, merõkanál, tortalapát, 



cukorfogó, olló, borotvakészülék (nem villamos), 
borotvapenge, manikûr- és pedikûrkészlet és -felszerelés 
nagykereskedelme. 

 
51.44.12 51.44.12.0 Üveg-, porcelán-nagykereskedelem  

   Idetartozik: az asztali, konyhai, irodai, lakberendezési üveg-, 
porcelán-, finomkerámiai termék és dísztárgy 
nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: az egészségügyi üveg- és porcelántermék 
nagykereskedelme (51.46.12), szaniterár- nagykereskedelem 
(51.53.21). 

 
51.44.13 51.44.13.0 Tapéta-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a tapéta és hasonló falburkoló (papírból, textilbõl, 
mûanyagból), áttetszõ ablakpapír nagykereskedelme. 

 
51.44.14 51.44.14.0 Tisztítószer-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a mosószappan, szappanként használt készítmény, 
mosószer, helyiségillatosító- és szagtalanító készítmény, 
autóápolási szerek, viaszkészítmény, fényesítõszer 
nagykereskedelme. 

   
51.45 Illatszer-nagykereskedelem 

51.45.1 51.45.10 51.45.10.0 Illatszer-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a kozmetikai és testápoló cikk, pipereszappan, 
illatszer, száj- és szemfesték, hajápoláshoz használt 
készítmények, száj- és fogápoló szerek, borotválkozószerek 
nagykereskedelme. 

   
51.46 Gyógyszer-, gyógyászatitermék-nagykereskedelem 

51.46.1 
  

Gyógyszer-, gyógyászatitermék-nagykereskedelem 

 
51.46.11 51.46.11.0 Gyógyszer-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a gyógyszer (antibiotikum, vitamin, szérum, 
penicillin, hormontartalmú készítmény, fogamzásgátló), 
ragtapasz, kötszer, elsõsegélydoboz, egészségügyi betét, 
tampon nagykereskedelme. 

 
51.46.12 51.46.12.0 Orvosimûszer-nagykereskedelem  

   Idetartozik: az orvosi és kórházi mûszer és felszerelés 
(röntgenberendezés, fogorvosi gép, -mûszer és -eszköz, 
sterilezõ berendezés), az ortopédiai cikk, implantátum 
(mesterséges ízület, protézis, mûanyag érfal, -protézis, 
hallásjavító készülék), egyéb gyógyászati eszköz (fecskendõ, 
tû, laboratóriumi és egészségügyi üveg és porcelántermék) 
nagykereskedelme. 



   
51.47 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme 

51.47.1 
  

Bútor, padlóburkoló, egyéb nem elektromos 
háztartásikészülék-nagykereskedelem 

 
51.47.11 51.47.11.0 Bútor-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a háztartási bútor (ülõ-, konyha-, szobabútor, 
szekrény), kerti bútor, bútorállvány, ágybetét, matrac 
nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: az irodabútor és üzletberendezés 
nagykereskedelme (51.85.12). 

 
51.47.12 51.47.12.0 Nem elektromos háztartási készülék-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a nem elektromos világítóberendezés, sütõ- és 
fõzõ-, fûtõkészülék és alkatrészeik, háztartási nem villamos 
vízmelegítõ nagykereskedelme. 

 
51.47.13 51.47.13.0 Háztartási faáru-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a fa intarzia és berakás, fakeret, -tábla, -lap, parafa 
és parafából készült termék, kosár- és fonott áru 
nagykereskedelme. 

 
51.47.14 51.47.14.0 Szõnyeg-, padlóburkoló-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a szövött, csomózással, tûzési eljárással, nemezelõ 
és egyéb technológiával elõállított szõnyeg, egyéb textil és 
mûanyag padlóburkoló, linóleum nagykereskedelme. 

 
51.47.15 51.47.15.0 Máshova nem sorolt, egyéb háztartásicikk-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a háztartási papíráru (WC-papír, papírzsebkendõ, 
papírszalvéta, papírtányér, -pohár), háztartási mûanyagáru, 
napernyõ, kerti ernyõ nagykereskedelme. 

51.47.2 
  

Könyv-, újság-, írószer-, papíráru-nagykereskedelem 

 
51.47.21 51.47.21.0 Könyv-, újság-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a könyv, tankönyv, földgömb, térkép, újság, 
folyóirat nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a kézírásos vagy nyomtatott zenemû 
kottájának nagykereskedelme (51.47.31). 

 
51.47.22 51.47.22.0 Írószer-, papíráru-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a háztartási és irodai célú író-, nyomópapír és 
karton, nátronpapír, karbonpapír, boríték, levélpapír, 
levelezõlap, képeslap, naptár, írótinta, tus, mûvész- és 
gombfesték, golyós- és töltõtoll, ceruza, bélyegzõ és 
bélyegzõpárna, írógépszalag, nyomtatvány nagykereskedelme. 



   Nem ide tartozik: a háztartási papíráru (WC-papír, papír -
zsebkendõ, -szalvéta, -tányér, -pohár) nagykereskedelme 
(51.47.15) 

51.47.3 
  

Egyéb fogyasztásicikk-nagykereskedelem 

 
51.47.31 51.47.31.0 Hangszer-, kotta-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a zongora, billentyûs orgona, tangó- és 
szájharmonika, fúvós hangszer, ütõhangszer, elektromos 
hangszer, kotta nagykereskedelme. 

 
51.47.32 51.47.32.0 Foto-, optikaicikk-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a fotolemez, -film, fényképezõgép, villanólámpa, 
filmfelvevõ gép, optikai és óraüveg, szemüveg, iránytû, távcsõ, 
mikroszkóp, különféle optikai mûszer nagykereskedelme. 

 
51.47.33 51.47.33.0 Játék-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a játék, játékszer (baba, játékállat, játékvonat, 
összerakós-, fejtörõ játék), videojáték, társasjáték, kártya, 
biliárdfelszerelés nagykereskedelme. 

 
51.47.34 51.47.34.0 Óra-, ékszer-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a karóra, zsebóra, falióra, parkolóóra, egyéb óra, 
óraüveg, óraszerkezetek, tokok, alkatrészek, fém óraszíj, ékszer 
és részei, arany- és ezüstmûves áru és részei, gyöngy, drágakõ, 
féldrágakõ nagykereskedelme. 

 
51.47.35 51.47.35.0 Sportszer-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a kerékpár, vitorlás- és sporthajó, vitorlázó 
repülõgép, speciális vízisportszer, sífelszerelés, sátor, ejtõernyõ 
és része, speciális atlétikai és tornatermi sportcikk, a speciális 
sportcipõ (sícipõ, korcsolyacipõ, görkorcsolyacipõ), 
horgászfelszerelés nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a sportruházat nagykereskedelem (51.42.11) 

 
51.47.36 51.47.36.0 Bõráru-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a bõrbõl és bõrhelyettesítõ anyagból készült 
bõrönd, kézitáska, más utazási bõráru, bõr óraszíj, ipari célra 
használatos bõráru, nyergesáru és lószerszám 
nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a bõrruházat nagykereskedelme (51.42.11). 

 
51.47.37 51.47.37.0 Máshova nem sorolt, egyéb fogyasztásicikk-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a seprû, kefe, paróka, cigarettapapír, postatiszta 
bélyeg, vásári szórakoztató eszköz, gyufa, öngyújtó, régiség, 
mûtárgy gyermekkocsi, gyertya, mûvirág, pénzérme 



nagykereskedelme. 

   
51.5 Nem mezõgazdasági anyag, hulladék-

nagykereskedelem 

   
51.51 Energiahordozó-nagykereskedelem 

51.51.1 
  

Energiahordozó-nagykereskedelem 

 
51.51.11 51.51.11.0 Tüzelõanyag-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a tûzifa, szén, faszén, tõzeg, atomerõmûvek nem 
kimerült fûtõelemének nagykereskedelme. 

 
51.51.12 51.51.12.0 Gépjármûüzemanyag-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a gépjármû üzemanyag (gázolaj, motorbenzin), 
valamint kenõanyag (olaj, zsír), adalék (fagyásgátló), benzin 
típusú repülõgép-turbina üzemanyag nagykereskedelme. 

 
51.51.13 51.51.13.0 Egyéb energiahordozó-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a tüzelõolaj, földgáz, PB-gáz nagykereskedelme. 

   
51.52 Érc-, fém-nagykereskedelem 

51.52.1 
  

Érc-nagykereskedelem 

 
51.52.11 51.52.11.0 Vastartalmú érc-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a vasérc és dúsítványainak nagykereskedelme. 

 
51.52.12 51.52.12.0 Nem vastartalmú érc-nagykereskedelem  

   Idetartozik: az urán, rézérc, nikkelérc, alumíniumérc, 
nemesfém érc, egyéb színesfémtartalmú érc és mindezek 
dúsítványai nagykereskedelme. 

51.52.2 
  

Nyersfém-nagykereskedelem 

 
51.52.21 51.52.21.0 Nyersvas-, nyersacél-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a nyersvas, nyersacél, tükörnyersvas tuskó és tömb, 
vasszivacs vasércbõl, rozsdamentes és egyéb ötvözött acél 
továbbfeldolgozásra, hengerelt acéltermék nagykereskedelme. 

 
51.52.22 51.52.22.0 Nem vas nyersfém-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a nemesfém nyers, megmunkálatlan vagy félig 
feldolgozott formában vagy por alakban, alumíniumpor, -rúd, -
profil, -huzal, -lemez, -csõ, ólom, horgany, ón, réz, nikkellap, -
rúd, -csõ nagykereskedelme. 

   
51.53 Fa-, építõanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 

51.53.1 
  

Faanyag-nagykereskedelem 



 
51.53.11 51.53.11.0 Nyersfa-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a fenyõ-, lombos-, trópusi hengeresfa, egyéb 
faragott, hasított erdeifa-alapanyag nagykereskedelme. 

 
51.53.12 51.53.12.0 Fa félkésztermék-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a fûrészáru, fafeldolgozási termék és hulladék, 
falemez, fa padlóburkoló, parketta, fa rakodólap, színfurnér 
nagykereskedelme. 

51.53.2 
  

Építõanyag-, szaniteráru-, festék-nagykereskedelem 

 
51.53.21 51.53.21.0 Szaniteráru-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a fürdõkád, zuhanyozótálca, mosogató, 
mosdókagyló, WC-csésze és -tetõ nagykereskedelme. 

 
51.53.22 51.53.22.0 Festék-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a mûanyag alapú és egyéb festék és lakk, oldószer, 
pigment, üvegesedõ zománc és máz nagykereskedelme. 

 
51.53.23 51.53.23.0 Síküveg-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a síküveg, hajlított, megmunkált üveg, építészeti 
biztonsági üveg, szigetelõ üveg nagykereskedelme. 

 
51.53.24 51.53.24.0 Máshova nem sorolt, egyéb építõanyag-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a tégla, tetõcserép, márvány, megmunkált kõ, 
agyag, cement, beton, mészkõ és gipsz, kréta és dolomit, 
természetes homok, alakos tûzálló termék, nyílászáró szerkezet 
vasból, acélból vagy alumíniumból, elõre gyártott épület, 
épületelem fából, fémbõl, mûanyagból, híd és hídrész vasból és 
acélból, üvegtégla, fa padlóburkoló, parketta 
nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a vízvezeték-, fûtési rendszer, szerelvény 
nagykereskedelme (51.54.12). 

   
51.54 Vasáru-nagykereskedelem 

51.54.1 
  

Vasáru-nagykereskedelem 

 
51.54.11 51.54.11.0 Vasáru-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a kovácsolt vas termék, lakat, zár, kulcs, vasalás, 
fémveret, drót, kábel, fémszövet, fémrács, sodronyfonat, 
csavar, szegáru, acél rakodólap nagykereskedelme. 

 
51.54.12 51.54.12.0 Vízvezeték-, fûtésirendszer-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a bojler, kazán, központi fûtési rendszer, -fûtõtest, 
fûtési szerelvény (kötõelem, csap), csõ, csõszerelvény, fém 



tárolótartály nagykereskedelme. 

 
51.54.13 51.54.13.0 Kéziszerszám-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a mezõgazdasági, kertészeti, erdõgazdasági 
szerszám (kalapács, fûrész, láncfûrész, forrasztó és hegesztõ 
szerszám, csavarhúzó, talicska) és ezek alkatrészeinek 
nagykereskedelme. 

   
51.55 Vegyiáru-nagykereskedelem 

51.55.1 
  

Vegyiáru-nagykereskedelem 

 
51.55.11 51.55.11.0 Mezõgazdasági vegyitermék-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a mûtrágya (nitrogén-, foszfor-, káliummûtrágyák), 
növényvédõ szer (rovar-, atka-, gombaölõ, gyomirtó, 
talajfertõtlenítõ szer) nagykereskedelme. 

 
51.55.12 51.55.12.0 Mûanyagalapanyag-nagykereskedelem  

   Idetartozik: a polietilén, poliészter, polivinil-klorid, polisztirol, 
szilikon, mûgyanta, szintetikus kaucsuk alapanyag formájában, 
mûanyaghulladék, -reszelék, -forgács nagykereskedelem.  

 
51.55.13 51.55.13.0 Egyéb ipari vegyianyag-nagykereskedelem 

   Idetartozik: a fém-oxid, hidroxid és peroxid, cserzõanyag és 
színezõanyag, nem fém elem és vegyülete, szervetlen vegyület, 
szénhidrogén származék (bitumen, vegyipari gázolaj), alkohol, 
nitrogén csoport tartalmú vegyület, glicerin, maratószer, enyv 
és zselatin, robbanóanyag, robbantószer, tûzijáték-anyag 
nagykereskedelme. 

   
51.56 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme 

51.56.1 
  

Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme 

 
51.56.11 51.56.11.0 Papír-nagykereskedelem 

   Idetartozik: a facellulóz, papír és karton tekercsben vagy ívben, 
pergamen, grafikai célú papír és karton mázréteggel, 
újságnyomópapír, címke papírból vagy kartonból, hullámlemez 
nagykereskedelme. 

 
51.56.12 51.56.12.0 Ipari felhasználású textilszál-nagykereskedelem 

   Idetartozik: a nyers gyapjú, állati szõr, szintetikus szálból 
készült rost és végetlenített szál, viszkóz selyemfonal, 
természetes textilalapanyag és félkész termék 
nagykereskedelme. 

 
51.56.13 51.56.13.0 Egyéb fel nem sorolt, nem mezõgazdasági eredetû termék-

nagykereskedelem 



   Idetartozik: drágakövek nagykereskedelme, a korall, gyöngy, 
gyöngyház, drágakõ, féldrágakõ, ipari gyémánt, egyéb 
ásványok, állati és növényi zsírok és olajok, trópusi termékek, 
gumi és mûanyag féltermékek, ipari csomagoló anyagok, 
mesterséges grafit, mûanyag zsák, doboz, láda és rekesz, 
üvegfonal, üveggyöngy nagykereskedelme. 

   
51.57 Hulladék-nagykereskedelem 

51.57.1 51.57.10 51.57.10.0 Hulladék-nagykereskedelem 

   Idetartozik: az újrafeldolgozásra szánt fém- és nemfém 
hulladék és anyag (étkezésre alkalmatlan nyers belsõség, 
foszlatott gyapjú- és állati szõr hulladék, növényi hulladék, 
borseprõ, papír- és kartonhulladék, gumihulladék, alumínium-, 
réz-, ólom, horganyhulladék és -törmelék, szárazelem és 
akkumulátor hulladék) nagykereskedelme. 

    
51.8 Gép-nagykereskedelem 

   
51.81 Szerszámgép-nagykereskedelem 

51.81.1 
  

Szerszámgép-nagykereskedelem 

 
51.81.11 51.81.11.0 Famegmunkáló szerszámgép-nagykereskedelem 

   Nem ide tartozik: az erdészetigép-nagykereskedelem 
(51.88.12). 

 
51.81.12 51.81.12.0 Fémmegmunkáló szerszámgép-nagykereskedelem 

   Idetartozik: a kovácsológép, fémmegmunkáló eszterga, 
köszörû- és felületfinomító, lemezmegmunkáló gép, 
szerszámgép munkadarab-befogó készülék, -osztófej, 
szerszám- és szerszámgép alkatrész nagykereskedelme. 

 
51.81.13 51.81.13.0 Egyéb anyagot megmunkáló szerszámgép-nagykereskedelem 

   Idetartozik: a csont-, keménygumi-, kemény mûanyag és 
hasonló kemény anyagot megmunkáló szerszámgép, valamint a 
kõ, kerámia, beton vagy hasonló építõanyag, hideg üveget 
megmunkáló szerszámgép nagykereskedelme. 

   
51.82 Építõipari, bányászati gép nagykereskedelme 

51.82.1 51.82.10 51.82.10.0 Építõiparigép-nagykereskedelem 

   Idetartozik: az építõipari, bányászati, általános rendeltetésû és 
speciális gép és berendezés (rakodógép, földkotrógép, 
bányaüzemi felvonó és szállítószalag) nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a felvonó-nagykereskedelem (51.87.13). 

   
51.83 Textilipari gép nagykereskedelme 



51.83.1 51.83.10 51.83.10.0 Textilipari gép nagykereskedelme 

   Idetartozik: a textil-, ruházat- és bõrárugyártó gép (fonodai gép, 
szövödei gép, fonal- és szövetmosó, tisztító tevékenység 
mosógépe, varrógép, kötõgép, bõrkikészítõ gép) 
nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a háztartási varrógép nagykereskedelme 
(51.43.11). 

   
51.84 Számítógép, szoftver nagykereskedelme 

51.84.1 
  

Számítógép, szoftver nagykereskedelme 

 
51.84.10 51.84.10.0 Számítógép, szoftver nagykereskedelme 

   Idetartozik: a számítógép, valamint a perifériás egységek, -
tartozékok és a szoftverek nagykereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a számítógépes adathordozó 
nagykereskedelme (51.43.22). 

   
51.85 Egyéb irodagép, bútor nagykereskedelme 

51.85.1 
  

Egyéb irodagép, bútor nagykereskedelme 

 
51.85.11 51.85.11.0 Egyéb irodagép nagykereskedelem 

   
Idetartozik: az irodagépek (pl. irógép, fénymásoló berendezés, 
kalkulátorgép) nagykereskedelme. 

 
51.85.12 51.85.12.0 Irodabútor-nagykereskedelem 

   
51.86 Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelem 

51.86.1 51.86.10 51.86.10.0 Egyéb elektronikus alkatrész-nagykereskedelem 

   
51.87 Egyéb ipari-, kereskedelmi-, navigációs gép 

nagykereskedelme 

51.87.1 
  

Egyéb ipari-, kereskedelmi-, navigációs gép nagykereskedelme 

 
51.87.11 51.87.11.0 Szállítóeszköz, közlekedési eszköz nagykereskedelem 

   Idetartozik: a motorkerékpár és kerekpár kivételével 
mindenféle szállítóeszköz nagykereskedelme, pl. kereskedelmi 
hajók és csónakok, vonatok, villamos, repülõgép, ûrhajó, 
repülõmûszaki berendezés és felszerelés. 

   Nem ide tartozik: gépjármûvek, motorkerékpárok, kerékpárok, 
sport- és szabadidõ-hajók nagykereskedelme (50.10.1), 
(50.40.10), (51.47.35) 

 
51.87.12 51.87.12.0 Gép, berendezés alkatrészeinek nagykereskedelme 



   Idetartozik: az 51.8 alágazatba soroltakkal rokon felszerelések, 
berendezések és gépek nagykereskedelme. Ipari felszerelések, 
pótalkatrészek egy része, amelyek máshol nincsenek 
kategorizálva 

 
51.87.13 51.87.13.0 Emelõ-, rakodógép-nagykereskedelem 

   Idetartozik a személy- és teherfelvonó nagykereskedelem is. 

 
51.87.14 51.87.14.0 Élelmiszer-, dohányiparigép-nagykereskedelem 

 
51.87.15 51.87.15.0 Professzionális villamosipari gép, berendezés, anyag 

nagykereskedelme 

   
Idetartozik: pl. az ipari felhasználású villamosági szerelvény 
(vezeték, kapcsoló professzionális telefon, telefax stb.) 
nagykereskedelme. 

 
51.87.16 51.87.16.0 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme 

   
Idetartozik: az egyéb általános vagy speciális felhasználási célú 
gép, berendezés nagykereskedelme. 

   
51.88 Mezõgazdasági gép nagykereskedelme 

51.88.1 
  

Mezõgazdasági gép nagykereskedelme 

 
51.88.11 51.88.11.0 Mezõgazdaságitraktor-nagykereskedelem 

 
51.88.12 51.88.12.0 Egyéb mezõgazdasági, erdészeti gép nagykereskedelem 

   
51.9 Egyéb nagykereskedelem 

   
51.90 Egyéb nagykereskedelem 

51.90.1 51.90.10 51.90.10.0 Egyéb nagykereskedelem 

   Idetartozik: az elõbbiekben fel nem sorolt termékekre 
specializált, ill. az áruk széles körének specializáció nélküli 
nagykereskedelme. 

52 KISKERESKEDELEM 

   52.1 Vegyes kiskereskedelem 

   
52.11 Élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelem 

52.11.1 
  

Élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelem 

   Idetartozik: az olyan általános bolti, áruházi kiskereskedelem, 
ahol a meghatározó élelmiszer, ital és dohányáru mellett az 
áruk széles körét (ruházati cikket, bútort, szerelvényt, 
fémtömegcikket, háztartási-, vegyi árut, kozmetikai terméket 



stb.) is forgalmaznak. 

 
52.11.11 52.11.11.0 Fagyasztott élelmiszer vegyes kiskereskedelem 

   Idetartozik: a döntõen fagyasztott élelmiszert árusító vegyes 
kiskereskedelem. 

 
52.11.12 52.11.12.0 Nem fagyasztott élelmiszer vegyes kiskereskedelem 

   Idetartozik: a döntõen nem fagyasztott élelmiszert árusító 
vegyes kiskereskedelem. 

   
52.12 Iparcikk jellegû vegyes kiskereskedelem 

52.12.1 52.12.10 52.12.10.0 Iparcikk jellegû vegyes kiskereskedelem 

   Idetartozik: az olyan általános bolti, áruházi kiskereskedelem, 
ahol az iparcikk-értékesítés a meghatározó. 

   
52.2 Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelem 

   
52.21 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem 

52.21.1 52.21.10 52.21.10.0 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a burgonya, friss gyümölcs (hazai és déligyümölcs, 
citrusféle), és zöldség kiskereskedelem. 

   Nem ide tartozik: a fagyasztott, szárított és konzervgyümölcs, 
zöldség kiskereskedelem (52.27.12.9). 

   
52.22 Húsáru-kiskereskedelem 

52.22.1 52.22.10 52.22.10.0 Húsáru-kiskereskedelem 

   Idetartozik: mindenfajta nyershús és belsõség, frissen, hûtve, 
fagyasztva és egyéb módon tartósítva (szárítva, füstölve), a 
húskészítmény, felvágott és konzerv húsból és belsõségbõl, a 
baromfi, vadhús kiskereskedelem. 

   
52.23 Hal-kiskereskedelem 

52.23.1 52.23.10 52.23.10.0 Hal-kiskereskedelem 

   Idetartozik: mindenfajta friss, hûtött, fagyasztott vagy egyéb 
konzerválási eljárással tartósított hal, puhatestû, rákféle és 
belsõség kiskereskedelem. 

   
52.24 Pékáru-, édesség-kiskereskedelem 

52.24.1 
  

Pékáru-, édesség-kiskereskedelem 

 
52.24.11 52.24.11.0 Kenyér-, pékáru-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a kenyér és pékáru (péksütemény, kétszersült), 
cukrászsütemény, torta, mézeskalács kiskereskedelem. 



 
52.24.12 52.24.12.0 Édesség-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a csokoládé, cukorkaáru, cukorral tartósított 
gyümölcs, -mag, elõre csomagolt fagylalt, jégkrém 
kiskereskedelem. 

   
52.25 Ital-kiskereskedelem 

52.25.1 52.25.10 
 

Ital-kiskereskedelem 

   Nem ide tartozik: a tej- és tejtermék- (52.27.11), kávé- és tea 
kiskereskedelem (52.27.12.1), valamint az ital helybeni 
fogyasztásra történõ értékesítése (55.40.1). 

  
52.25.10.0 Alkoholtartalmúital-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a bor, must, pezsgõ, habzóbor, gyümölcsbor, 
vermut, likõr, párlat, égetett és egyéb szeszesital, sör stb. 
kiskereskedelem. 

  
52.25.10.2 Alkoholmentesital-kiskereskedelem 

   Idetartozik: az ásvány-, forrás- és szénsavas ivóvíz, 
alkoholmentes üdítõital, gyümölcs- és zöldséglé 
kiskereskedelem. 

   
52.26 Dohányáru-kiskereskedelem 

52.26.1 52.26.10 52.26.10.0 Dohányáru-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a dohány, szivar, cigaretta, dohányzó cikk (pipa, 
szipka, öngyújtó, hamutartó) kiskereskedelem. 

   
52.27 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

52.27.1 
  

Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

 
52.27.11 52.27.11.0 Tejtermék-, tojás-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a tej, tejszín, vaj, sajt, túró, joghurt és más 
erjesztett vagy savanyított tejtermék, a friss tojás és 
feldolgozott tojás kiskereskedelem. 

 
52.27.12 

 
Kávé-, fûszer-, egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

  
52.27.12.1 Kávé-, fûszer-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a kakaómassza, kakaóvaj, kakaópor, kávé 
(koffeinmentes, pörkölt, pótkávé), tea (zöld, fekete), 
gyógyteafõzet, feldolgozott fûszer kiskereskedelem. 

  
52.27.12.9 Egyéb fel nem sorolt élelmiszer-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a rizs, fûszer, só, étolaj, zsiradék, cukor, 
fagyasztott, szárított és konzervgyümölcs, -zöldség, 



savanyúság, befõtt, dzsem, tartósított burgonya, tartósított 
gyümölcskészítmény, egyéb élelmiszer-készítmény, olajos és 
egyéb magvak (pirított, sózott, pörkölt és egyéb módon ízesített 
földimogyoró, mandula, pisztácia), bébiétel, diabetikus 
készítmény, száraz hüvelyes, természetes méz 
kiskereskedelem. 

   
52.3 Gyógyszer-, gyógyászati termék-, illatszer-

kiskereskedelem 

   
52.31 Gyógyszer-kiskereskedelem 

52.31.1 52.31.10 52.31.10.0 Gyógyszer-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a gyógyszer (vitamin, szérum, penicilin, 
hormontartalmú készítmény stb), ragtapasz kiskereskedelem. 

   
52.32 Gyógyászati termék-kiskereskedelme 

52.32.1 52.32.10 52.32.10.0 Gyógyászati termék-kiskereskedelme 

   Idetartozik: a fecskendõ, tû, katéter, kanül, ortopédiai 
eszközök, lélegeztetõ gép, hallókészülék, mozgássérültek 
közlekedõ kocsija, mûvégtag, szívritmus-szabályzó, orvosi 
bútor, kötszer, egészségügyi betét, tampon, elsõsegélydoboz 
stb. kiskereskedelem. 

   
52.33 Illatszer-kiskereskedelem 

52.33.1 52.33.10 52.33.10.0 Illatszer-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a parfüm és kozmetikai termék (rúzs, testápoló 
készítmény, pipereszappan, sampon, hajlakk, száj- és fogápoló 
szer, dezodor, borotválkozó szer), egészségügyi papíráru 
kiskereskedelem. 

   
52.4 Egyéb fogyasztási cikk-kiskereskedelem 

   
52.41 Textil-kiskereskedelem 

52.41.1 
  

Textil-kiskereskedelem 

 
52.41.11 52.41.11.0 Ruházati méteráru kiskereskedelem 

   Idetartozik: a szövet (természetes, szintetikus és keverék 
szálból), speciális szövet, (bársony, frottír, steppelt kelme), 
takaró, ágyterítõ, konfekcionált ágynemû, törölközõ, konyhai 
textília, nem szõtt textília, kötött, hurkolt kelme 
kiskereskedelem. 

   Nem ide tartozik: a lakástextil-kiskereskedelem (52.44.14). 

 
52.41.12 52.41.12.0 Rövidáru-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a varrócérna és fonal, tüll, csipke, paszományáru, 



varrótû, kötõtû és egyéb kézimunkához használatos cikk, 
kapocs, gomb, villámzár, egyéb rövidáru kiskereskedelem. 

   
52.42 Ruházati kiskereskedelem 

52.42.1 52.42.10 52.42.10.0 Ruházati kiskereskedelem 

   Idetartozik: a férfi-, nõi-, fiú-, lányka-, gyermek-, felsõ és 
alsóruházat, harisnyaféle, csecsemõ és szabadidõruha; 
munkaruházat, bõr és szõrmeruházat; kalap, sapka, és ruházati 
kiegészítõ (kesztyû, nyakkendõ, nadrágtartó, esernyõ, 
sétapálca, zsebkendõ) kiskereskedelem. 

   
52.43 Lábbeli-, bõráru-kiskereskedelem 

52.43.1 
  

Lábbeli-, bõráru-kiskereskedelem 

 
52.43.11 52.43.11.0 Lábbeli-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a férfi-, nõi- és gyermeklábbeli, sportcipõ, 
cipõápoláshoz szükséges kellék. A lábbeli készítéséhez és 
javításához szükséges cipõrész és kellékanyag, felszerelési 
tárgy kiskereskedelem. 

   Nem ide tartozik: a speciális sportcipõ ( sí-, korcsolya-, 
görkorcsolya) kiskereskedelem (52.48.22). 

 
52.43.12 52.43.12.0 Bõráru-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a bõráru (pénztárca, nyergesáru), bõrbõl és 
bõrhelyettesítõ anyagból készült úti felszerelés (bõrönd, 
kézitáska stb.) kiskereskedelem. 

   Nem ide tartozik: a bõrcipõ (52.43.11) kiskereskedelme. 

   
52.44 Bútor-, háztartási cikk-kiskereskedelem 

52.44.1 
  

Bútor-, háztartási cikk-kiskereskedelem 

 
52.44.11 52.44.11.0 Bútor-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a háztartási bútor (ülõbútor, konyhabútor, 
hálószobabútor, szekrény, kerti bútor) fából, fémbõl, 
mûanyagból, és egyéb anyagból, bútoralkatrész, ágybetét, 
matrac kiskereskedelme. 

   Nem ide tartozik: az irodabútor és üzletberendezés 
kiskereskedelem (52.48.11), a beépített konyhabútor 
beszerelése (45.42.13) 

 
52.44.12 52.44.12.0 Háztartási felszerelés-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a háztartási edény, evõeszköz, háztartási fémáru-, 
üvegáru-, porcelán-, fajansz-, kerámia-, cserépedény-, 
dísztárgy, asztali és konyhafelszerelés mûanyagból 
kiskereskedelme. 



 
52.44.13 52.44.13.0 Világítástechnikai termék-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a villamos világítóeszköz (fali-, mennyezeti-, 
asztali-, padló-, állólámpa); nem villamos világító berendezés; 
karácsonyfaégõ, -fûzér, egyéb készlet, izzólámpa, ívlámpa, 
ultraibolya és infravörös lámpa és egyéb villamos fényforrás 
alkatrész (elem, akkumulátor, villanyvezeték-, kapcsoló-, 
szerelvényáru) kiskereskedelme. 

 
52.44.14 52.44.14.0 Lakástextil-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a függöny, csipkefüggöny, ágykárpit, belsõ 
napellenzõ, bútorhuzat, faliszõnyeg, falvédõ stb. 
kiskereskedeleme 

   Nem ide tartozik: a szõnyeg, szõnyegpadló kiskereskedelme 
(52.48.31). 

 
52.44.15 52.44.15.0 Háztartási faáru-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a háztartási faáru, képkeret, fából készült konyhai 
eszköz, kosár-, fonott-, és parafaáru kiskereskedelme. 

 
52.44.16 52.44.16.0 Máshová nem sorolt háztartási cikk-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a nem elektromos háztartási készülék, a háztartási 
fõzõ-, és fûtõkészülék, nem villamos melegvízkészítõ és tároló 
készülék és egyéb cikk (kefe, seprû, ecset) kiskereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a kézi és barkácsszerszám kiskereskedelme 
(52.46.11). 

   
52.45 Elektromos háztartási cikk-kiskereskedelme 

52.45.1 52.45.10 52.45.10.0 Elektromos háztartási gép kiskereskedelme 

   Idetartozik: a háztartási hûtõ- és fagyasztógép, mosogatógép, 
mosó- és szárítógép, kötõ-, varró-, tûzõ- és egyéb hasonló 
típusú elektromos háztartási gép, vízmelegítõ-, tároló-, fûtõ- és 
fõzõkészülék, mikrosütõ, fõzõlap, grillezõ készülék, 
takarítógép, porszívó, egyéb háztartási elektromos kisgép és 
készülék (villamos fûtésû takaró, merülõ forraló, ventilátor, 
szagelszívó, villanyborotva, hajnyírógép, hajszárító, vasaló, 
kávéfõzõ, daráló stb.) és alkatrész kiskereskedelme. 

52.45.2 
  

Szórakoztató elektronikai termék, hangszer, hang-, képfelvétel 
kiskereskedelem 

 
52.45.21 52.45.21.0 Szórakoztató elektronikai termék kiskereskedelme 

   Idetartozik: a rádió, autórádió, televízió (videó monitorokkal és 
videovetítõkkel együtt), lemezjátszó, CD-lejátszó és egyéb 
hanglejátszó készülék, magnetofon és egyéb hangfelvevõ 
készülék, videoberendezés, videokamera, egyéb fel nem sorolt 



audiovizuális készülék és alkatrész (mikrofon, hangszóró, 
fejhallgató, elektromos erõsítõ stb.) kiskereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a telefon, rádiótelefon és fax készülék 
kiskereskedelme (52.48.15). 

 
52.45.22 52.45.22.0 Hang-, képfelvétel-kiskereskedelem 

   Idetartozik: az audio és videoszalag, lemez, CD, LD (felvétel 
nélküli és mûsoros) kiskereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a számítástechnikai CD (CD-ROM) 
kiskereskedelem (52.48.13), valamint a mûsoros hanglemez, 
kazetta, CD, DVD kölcsönzése (71.40.12). 

 
52.45.23 52.45.23.0 Hangszer-, kotta-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a hangszer, hangszeralkatrész, -tartozék és kotta 
kiskereskedelme. 

   
52.46 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 

52.46.1 
  

Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 

 
52.46.11 52.46.11.0 Vasáru-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a szerszám (mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti, 
kézi eszközök vasból, fából stb.), épületvasáru, zár, lakat, kulcs 
(bútorhoz, gépkocsihoz, lakáshoz, személyi használati 
tárgyhoz), vasáru (vasalás, fémveret, huzal, drót, kábel, fém- és 
huzalszövet, fémrács, sodronyfonat, szegáru, csavaráru, rugó, 
lánc), szivattyú, épületszerelvény, csaptelep, egyéb vasáru 
kiskereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a barkácsanyag és -felszerelés 
kiskereskedelme (52.46.14). 

 
52.46.12 52.46.12.0 Festék-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a falra, fémre, fára, textilre, bõrre és egyéb anyagra 
használt festék és lakk, pác, pigment, máz, folyékony fénymáz, 
adalék, oldószer, ragasztó, ecset és hasonló készítmény 
kiskereskedelme. 

 
52.46.13 52.46.13.0 Építési üveg-kiskereskedelem 

   
Idetartozik: az építkezésnél használt üveg (úsztatott, hajlított, 
megmunkált, biztonsági, többrétegû szigetelõ üveg, üvegtégla, 
üvegtükör) építõipari ólomüveg (vitrázs) kiskereskedelme. 

 
52.46.14 52.46.14.0 Barkácsanyag-, felszerelés-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a hobbi és barkácsolás során használt anyag (fa-, 
mûanyag-, gumi- és vegyi termék), a barkács kéziszerszám, 
barkács szerszámgép és alkatrész, valamint mûködési elvtõl 
függetlenül mindenfajta fûnyíró kiskereskedelme. 



 
52.46.15 52.46.15.0 Szaniteráru-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a fém, finomkerámia és mûanyag fürdõkád, 
zuhanyozó tálca és mosdókagyló, WC-csésze és -tetõ, 
mosogató és hasonló szaniter áru, felszerelés kiskereskedelme. 

 
52.46.16 52.46.16.0 Egyéb építõanyag-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a fából készült építõanyag, épületszerkezet, 
burkolóanyag, parketta, mindenféle nyílászáró, elõgyártott 
épületelem fémbõl, betonvas, mûanyag külsõ falburkoló, 
ereszcsatorna, mindenféle csõ, csõszerelvény, vízvezeték- és 
fûtési berendezés és felszerelés (fûtõtest, központi fûtés 
alkatrésze, kazán központi fûtéshez), szauna, üvegrostteríték, 
egyéb szigetelõ üvegtermék, építõipari üvegelem (kivéve: 
ólomüveg), hõ- és hangszigetelõ anyagok, egyéb építõanyag 
(tégla, tetõcserép, cement, mész), építõkõ, kavics, gipsz, 
homok, kerámia burkolólap, kályhacsempe kiskereskedelme. 

    
52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem 

52.47.1 
  

Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem 

 
52.47.11 52.47.11.0 Könyv-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a könyv (nyomtatott könyv, brosúra, szótár, 
lexikon), térkép, valamint a szexuális áruk közül - a 102/1998. 
(V. 22.) Korm. rendelet 14. §-ában meghatározott 
rendelkezések megtartásával - a szexuális élet ábrázolását 
tartalmazó könyv kiskereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a használt könyv kiskereskedelme (52.50.12) 

 
52.47.12 52.47.12.0 Újság-kiskereskedelem 

   Idetartozik: az újság, napilap, folyóirat, periodika 
kiskereskedelem, beleértve a jogszabályban meghatározott 
rendelkezések megtartásával forgalmazható, a szexuális élet 
ábrázolását tartalmazó folyóiratot is. 

 
52.47.13 52.47.13.0 Írószer-, papíráru-kiskereskedelem 

   Idetartozik: az írószer, boríték, levelezõlap, tinta, tus, 
golyóstoll, töltõtoll, filc- és egyéb jelzõtoll, töltõceruza, ceruza, 
ceruzabél, kréta, író- és rajztábla, pecsételõ és bélyegzõ, 
bélyegzõpárna, írógépszalag, papíráru (papír, karton, 
nátronpapír, zsákpapír, krepp-papír, másolópapír, pergamen, 
pauszpapír, egyéb áttetszõ papír, indigó stb.), címke papírból 
vagy kartonból, öntapadó szalag, nyomtatvány 
kiskereskedelme. 

   
52.48 Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-

kiskereskedelem 



52.48.1 
  

Irodai berendezés-, számítógép-, foto-, optikaicikk-
kiskereskedelem 

 
52.48.11 52.48.11.0 Irodabútor-kiskereskedelem 

   Idetartozik: az irodabútor, páncélszekrény, -ajtó, biztonsági 
kazetta és üzletberendezés kiskereskedelme. 

 
52.48.12 52.48.12.0 Irodagép-, felszerelés-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a másológép, ügyvitel-technikai gép, irodai ofszet 
sokszorosító gép, írógép, számológép, pénztárgép, 
bérmentesítõ gép, irodai fémeszköz, irodai rajzeszköz, 
számolóeszköz, mikrofilm-, egyéb mikrofelvétel-olvasó(vetítõ) 
készülék kiskereskedelme. 

 
52.48.13 52.48.13.0 Számítógép-, szoftver-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a számítógép, -részegység, -elem, -tartozék, tároló-
, adatrögzítõ és átalakítóegység, valamint a sokszorosított 
szoftver (CD-ROM, flopi), számítógépes játékszoftver 
kiskereskedelem. 

 
52.48.14 52.48.14.0 Foto-, optikaicikk-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a fotólemez, film, fotóvegyszer, fényképészeti 
fényforrás, kontaktlencse, szemüveglencse, szemüveg, 
szemüvegkeret, távcsõ, optikai teleszkóp, mikroszkóp, 
folyadékkristályos kijelzõ, fényképezõgép, vetítõ, filmtechnikai 
nagyító és kicsinyítõ berendezés, fotó-optikai alkatrész és 
tartozék, barométer, fénymérõ, hõmérõ kiskereskedelme. 

 
52.48.15 52.48.15.0 Telekommunikációs cikk-kiskereskedelem 

   
Idetartozik: a telefon, fax, rádiótelefon kiskereskedelme 

52.48.2 
  

Óra-, ékszer-, sportáru-, játék-kiskereskedelem 

 
52.48.21 52.48.21.0 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 

   Idetartozik: az óra, ékszer (gyöngy, drágakõ), bizsu, 
óraalkatrész, óraszíj kiskereskedelme. 

 
52.48.22 52.48.22.0 Sportáru-, kerékpár-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a kerékpár, sportszer (sítalp, tornatermi vagy 
atlétikai felszerelések, jég és görkorcsolya, 
horgászfelszerelések, vitorlás csónak, hajómotor, felfújható 
sport- és szabadidõ-hajó, vitorlázó repülõgép, légballon stb.), 
speciális sportcipõ (sícipõ, korcsolyacipõ, görkorcsolyacipõ) 
sport- és vadászfegyver és lõszerei, turista-, vadászfelszerelés, 
vitorlavászon, ejtõernyõ, sátor, kempingáru kiskereskedelme. 

 
52.48.23 52.48.23.0 Játék-kiskereskedelem 



   Idetartozik: a játék, játékszer (baba, játékállat, kerekes jármû 
gyerekek részére), puzzle, kártya, videojáték, biliárd, tûzijáték 
kiskereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a számítógépes játékszoftver kiskereskedelme 
(52.48.13). 

52.48.3 
  

Máshova nem sorolt nem élelmiszer-ipari termék 
kiskereskedelem 

 
52.48.31 52.48.31.0 Tisztítószer-, burkolóanyag-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a háztartási mosó- és tisztítószer, a tapéta, és 
hasonló falburkoló (papírból, mûanyagból), áttetszõ ablakpapír, 
padlóburkoló (linóleumból, parafából, mûanyagból), 
padlószõnyeg, szõnyeg kiskereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a fából készült burkolóanyag kiskereskedelme 
(52.46.16). 

 
52.48.32 52.48.32.0 Dísznövény-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a virág, dísznövény, virágápolási cikk, virágcserép, 
virágföld, virágmag, palánta, facsemete, virághagyma, 
vetõmag, dugvány, oltvány, mûvirág, koszorú, koszorúalap és 
kellék, tápsó, mûtrágya és növényvédõ szer, virágkötészeti 
anyag kiskereskedelme. 

 
52.48.33 52.48.33.0 Hobbiállat-, takarmány kiskereskedelem 

   Idetartozik: a díszállat, hobbi állat, a tartásukhoz szükséges 
felszerelés, eleség és takarmány kiskereskedelme. 

 
52.48.34 52.48.34.0 Ajándéktárgy-kiskereskedelem 

 
52.48.35 52.48.35.0 Háztartásitüzelõanyag-, palackosgáz-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a tûzifa, faszén, feketeszén, brikett, barnaszén, 
lignit, tõzeg, koksz, félkoksz, petróleum, háztartási tüzelõolaj, 
PB-gáz kiskereskedelme. 

   Nem ide tartozik: az üzemanyag kiskereskedelme (50.50.10). 

 
52.48.36 52.48.36.0 Bélyeg-, érme-kiskereskedelem 

 
52.48.37 52.48.37.0 Mûalkotás-kiskereskedelem 

   Idetartozik: az egyedi képzõ és iparmûvészeti alkotás 
kiskereskedelme. 

 
52.48.38 52.48.38.0 Egyéb máshova nem sorolt nem élelmiszer-ipari termék 

kiskereskedelem 

   Idetartozik: a méhészeti és borászati cikk, pincegazdasági 
felszerelés, fegyver és lõszer, gyerekkocsi, kötözõfonal, zsineg, 
kegytárgy, mutatványos kellék és felszerelés, szexuális áru, és 



az egyéb máshol fel nem sorolt termék kiskereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a sport- és vadászfegyver és lõszerei 
kiskereskedelme (52.48.22). 

   
52.5 Használtcikk-kiskereskedelem 

   
52.50 Használtcikk-kiskereskedelem 

52.50.1 
  

Használtcikk-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a kiskereskedelmi üzletben végzett használtcikk 
kiskereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a használt cikk házaló, ügynöki 
kiskereskedelme (52.63.10.1). 

 
52.50.11 52.50.11.0 Régiség-kiskereskedelem 

 
52.50.12 52.50.12.0 Használtkönyv-kiskereskedelem 

 
52.50.13 

 
Egyéb használtcikk-kiskereskedelem 

  
52.50.13.1 Használtruha-kiskereskedelem 

  
52.50.13.9 Máshova nem sorolt egyéb használtcikk-kiskereskedelem 

   Idetartozik: a sportszer, a (nem régiség) bútor, és egyéb 
használt cikk kiskereskedelme. 

   Nem ide tartozik: a használt gépjármû és gépjármû-alkatrész 
kiskereskedelme (50.10.22 és 50.30.2). 

   
52.6 Nem bolti kiskereskedelem 

   
52.61 Csomagküldõ kiskereskedelem 

   Idetartozik: bármilyen új áru csomagküldõ hálózaton keresztüli 
értékesítése. 

52.61.1 
  

Csomagküldõ kiskereskedelem 

 
52.61.11 52.61.11.0 Textil, ruházat csomagküldõ kiskereskedelem 

 
52.61.12 52.61.12.0 Egyéb, szakosodott csomagküldõ kiskereskedelem 

 
52.61.13 52.61.13.0 Nem szakosodott csomagküldõ kiskereskedelem 

52.61.2 52.61.20 52.61.20.0 Internetes kiskereskedelem 

   Nem ide tartozik: internetes aukciós kiskereskedelem 
(52.63.10.9). 

   
52.62 Piaci kiskereskedelem 

52.62.1 
  

Piaci kiskereskedelem 



   Idetartozik: bármely áru piacon, vásáron, nem üzletben hanem 
pulton történõ kiskereskedelmi értékesítése. 

 
52.62.11 52.62.11.0 Élelmiszer-piaci kiskereskedelem 

 
52.62.12 52.62.12.0 Egyéb termék piaci kiskereskedelem 

   
52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 

52.63.1 52.63.10 
 

Egyéb nem bolti kiskereskedelem 

  
52.63.10.1 Házaló ügynöki kiskereskedelem 

  
52.63.10.2 Árusító automatából történõ értékesítés 

  
52.63.10.9 Máshová nem sorolt, egyéb kiskereskedelem 

   Idetartozik: internetes aukció kiskereskedelme és az aukciós 
szolgáltatás. 

   
52.7 Fogyasztási cikk javítása 

   Idetartozik: a személyi és háztartási cikk javítása, ha az nem 
függ össze ezen termék gyártásával, nagy-, illetve 
kiskereskedelmével. 

   Nem ide tartozik: a gépjármû és motorkerékpár javítása (50). 

   
52.71 Lábbeli, bõráru javítása 

52.71.1 52.71.10 52.71.10.0 Lábbeli, bõráru javítása 

   Idetartozik: a bõrbõl és más anyagból (gumi, mûanyag stb.) 
készült cipõ, csizma, bõrönd, kézitáska, bõrbõl készült öltözék-
kiegészítõ javítása. 

   
52.72 Elektromos háztartási cikk javítása 

52.72.1 
  

Elektromos háztartási cikk javítása 

 
52.72.11 52.72.11.0 Rádió-, tv-, videojavítás 

   Idetartozik: a rádió, televízió, valamint más audio és 
videoberendezés javítása. 

   Nem ide tartozik: a professzionális rádió-, televízió-, hang- és 
videotechnikai berendezés javítása, karbantartása. 

 
52.72.12 52.72.12.0 Egyéb elektromos háztartási cikk javítása 

   Idetartozik: a hûtõ, mosó-, mosogató-, szárítógép, 
fõzõkészülék, fûtõkészülék, porszívó, varrógép és egyéb 
elektromos háztartási készülék javítása. 

   
52.73 Óra-, ékszerjavítás 



52.73.1 52.73.10 52.73.10.0 Óra-, ékszerjavítás 

   Idetartozik: a karóra, falióra, ékszer javítása. 

   Nem ide tartozik: az ipari idõmérõ mûszer, készülék javítása, 
karbantartása (33.50.92).  

   
52.74 Egyéb fogyasztási cikk javítása 

52.74.1 
  

Egyéb fogyasztási cikk javítása 

 
52.74.11 52.74.11.0 Ruházati cikk, lakástextil javítása 

   Idetartozik: a használt textil ruházati cikk javítása, felújítása, 
mûstoppolása. 

 
52.74.12 52.74.12.0 Kerékpárjavítás 

 
52.74.13 52.74.13.0 Máshova nem sorolt, egyéb fogyasztási cikk javítása 

   Idetartozik: a bútor, elemesbútor helyszíni összeállítása, 
felszerelése, a hangszerhangolás, sport és kemping cikk javítás, 
fényképezõgép, filmfelvevõ, mobiltelefon javítása, megvárható 
szolgáltatás (pl. a kulcsmásolás), szemüveglencse egyedi 
csiszolása, keretbe helyezése, a sportszerek, a nem elektromos 
háztartási készülék, a nem professzionális (lakossági) 
fényképészeti felszerelés, optikai mûszer javítása stb. 

   Nem ide tartozik: a bútorjavítás és -restaurálás (36.11.90, 
36.12.90, 36.13.90), a fûnyíró gép javítása (29.31.92.0), 
hangszerjavítás, restaurálása (36.30.92), professzionális 
fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai mûszer javítása, 
karbantartása (33.40.92.0), a háztartási forróvíztároló javítása 
(45.33.11), a képzõmûvészeti alkotás mûértékének 
helyreállítása (92.31.22), a mozgássérültek 
közlekedõkocsijának javítása (35.43.92), a professzionális 
sportberendezés javítása (36.40.92), a fegyver javítása 
(29.60.92), a szerszám javítása (28.62.92). 

H SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 

   55.1 Szállodai szolgáltatás 

   Idetartozik: a szállás és azzal összefüggõ szolgáltatások 
nyújtása szállodában, panzióban, egyéb szálláshelyen. A 
szálláshely-kategóriától függõen a szolgáltatás tartalmazza 
a reggelit, a szobaszervizt stb. 

   A szállodai szolgáltatások általában többféle szolgáltatást 
foglalnak magukban, vagy lehetõség van azok különálló 
igénybevételére pl. parkolás, étkezés, szórakozás, uszoda, 



kongresszus, konferencia, bankett, rendezvény, illetve 
rekreáció. Amennyiben ezek elkülönült, önálló 
szolgáltatásokként értékesülnek, a szolgáltatás jellegének 
megfelelõ besorolásokat kell alkalmazni. 

   Nem ide tartozik: az éttermi szolgáltatás (55.30.1), az 
italfelszolgálás (55.40.10), az ingatlan-bérbeadás, -lízing 
(70.20.11). 

   
55.10 Szállodai szolgáltatás 

55.10.1 55.10.10 55.10.10.0 Szállodai szolgáltatás, étteremmel 

   Idetartozik: a szállodai, panziós és hasonló szálláshelyen 
történõ szálláshely-szolgáltatás éttermi vagy éttermi 
ellátás nélkül 

   Nem ide tartozik: az elkülönült éttermi szolgáltatás 
(55.30.1). 

   
55.2 Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 

   
55.21 Ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás 

55.21.1 55.21.10 
 

Ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás 

  
55.21.10.1 Ifjúságiszállás-szolgáltatás 

   Idetartozik: az ifjúsági szálláshelyeken nyújtott szálláshely 
és ezzel rokon, a teljes szállodai szolgáltatásnál szûkebb 
körû szolgáltatások. 

  
55.21.10.2 Turistaszállás-szolgáltatás 

   Idetartozik: a turistaszállóban, menedékházban és hasonló 
szálláshelyeken nyújtott szálláshely és ezzel rokon, a 
teljes szállodai szolgáltatásnál szûkebb körû szolgáltatás. 

   
55.22 Kempingszolgáltatás 

55.22.1 55.22.10 55.22.10.0 Kempingszolgáltatás 

   Idetartozik: a kempingek és más hasonló létesítmények 
(pl. lakókocsikempingek parkolói) által nyújtott 
szálláshely és ezzel rokon szolgáltatások. A szolgáltatás a 
táborhely, vagy a táborhely és az azon felállított sátor 
vagy lakókocsi, tisztálkodási lehetõség stb. rendelkezésre 
bocsátásából állhat.  

   Nem ide tartozik: a mobillakóhely hosszú idõtartamra 
történõ bérbeadása (70.20.11), a lakókocsik és a 
lakópótkocsik szolgáltató telephelyén, táborhelyén kívüli 
bérbeadása (71.21.14). 

   
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 



55.23.1 
  

Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

 
55.23.11 55.23.11.0 Szünidei gyermektáboroztatás 

   Idetartozik: a gyermekek és felnõttek szünidei táborai által 
nyújtott szálláshely és az azzal összefüggõ ellátás (pl. 
étkezés, kirándulás, sport, nyelvtanulás). 

 
55.23.12 55.23.12.0 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás 

   Idetartozik: mindazon szálláshely-szolgáltatás, amelyet 
felnõttek vagy családok részére szolgáló nyaraló 
centrumokban, üdülõházakban és hasonló üdülõhelyekben 
nyújtanak, beleértve az elszállásolásokkal közvetlenül 
összefüggõ szolgáltatásokat is. 

   Nem ide tartozik: az elõzõekben felsorolt szállástípusok 
valamelyikébe besorolható szálláshely-szolgáltatás, 
függetlenül azok elnevezésétõl (55.23.1), a bútorozott 
szobák hosszú idõre, lakás céljára történõ bérbe adása 
(70.20.11). 

 
55.23.13 55.23.13.0 Bútorozott szálláshely-szolgáltatás 

   Ide tartoznak: a panziókban, apartmanokban, 
magánlakásokban, lakrészekben, falusi házakban, 
tanyákon és hasonló helyeken nyújtott szálláshely-
szolgáltatások, amely magában foglalhat étkeztetést is. 

   Nem ide tartozik: a szállodai szálláshely-szolgáltatás 
(55.10.10), a bútorozott szoba hosszú idõre, lakás céljára 
történõ bérbeadása (70.20.11). 

 
55.23.14 55.23.14.0 Szállítóeszközön nyújtott szálláshely-szolgáltatás 

   Idetartozik: a vasúti és a más szállítóeszközökön nyújtott 
szálláshely-szolgáltatás, hálókocsiszolgáltatás és 
hasonlók. 

 
55.23.15 55.23.15.0 Máshova nem sorolt, egyéb szálláshely-szolgáltatás 

   Idetartozik: a rövid idõtartamú, átmeneti, ideiglenes 
tartózkodást biztosító egyéb szálláshely-szolgáltatás, 
beleértve az iskolai kollégiumban, munkásszállón az erre 
jogosultak részére nyújtott szálláshely-szolgáltatást is. 

   
55.3 Étkezõhelyi vendéglátás 

   
55.30 Étkezõhelyi vendéglátás 

55.30.1 
  

Éttermi szolgáltatás 

 
55.30.11 55.30.11.0 Éttermi, cukrászdai szolgáltatás 

   Idetartozik: az ételek és italok elkészítése és pincér általi 



felszolgálása olyan éttermek, kávéházak és hasonló 
étkezõhelyek által, amelyek asztalnál (pultnál, vagy 
bárpultnál) ülõ egyéni vendégek számára történõ 
felszolgálással teljes szolgáltatást nyújtanak szórakoztató 
mûsorral vagy anélkül. 

   Nem ide tartozik: az ital étel nélküli felszolgálása 
(55.40.10). 

 
55.30.12 55.30.12.0 Étkeztetés jármûvön 

   Idetartozik: ételek és italok elkészítése és felszolgálása 
közlekedési eszközön, például vasúti étkezõkocsiban vagy 
hajón. A teljes szolgáltatás általában asztalnál (pultnál, 
vagy bárpultnál) ülõ egyéni vendégek számára, pincér 
által történik. 

   Nem ide tartozik: az ital étel nélküli felszolgálása 
(55.40.10). 

 
55.30.13 55.30.13.0 Önkiszolgáló étkeztetés 

   Idetartozik: az étel és ital készítése, felszolgálás 
(pincérszolgáltatás) nélkül olyan étkezõhelyen, ahol 
ülõhely rendelkezésre áll. 

   Nem ide tartozik: a pincér nélküli ételszolgáltatás, ami 
általában ülõhelyet nem biztosító egységben történik 
(55.30.14), az ital étel nélküli felszolgálása (55.40.10). 

 
55.30.14 55.30.14.0 Egyéb étkezõhelyi szolgáltatás 

   Idetartozik: például a hal- és pecsenyesütõ bódék, ülõhely 
nélküli gyorsétkezdék, elvitelre készítõ étkezdék stb. étel- 
és ital kiszolgálása. Ezek az étkezõhelyek általában nem 
biztosítanak ülõhelyet vendégeik számára és nem 
szállítanak házhoz. 

   Idetartozik: a mozgó fagylalt- és süteményárusítás is. 

   Nem ide tartozik: az étel-, italautomata által történõ 
kiszolgálás (52.63.10.2), az étel készítése és kiszállítása a 
háztartásoknak (55.52.11.0) 

   
55.4 Bárok, hasonló vendéglátás 

   
55.40 Bárok, hasonló vendéglátás 

55.40.1 
  

Bárok, hasonló vendéglátás 

 
55.40.10 55.40.10.0 Bárok, hasonló vendéglátás 

   Idetartozik: az ital-, többnyire szeszesital-kiszolgálás bár, 
sörözõ, éjszakai szórakozóhely (night club), diszkó, és 
hasonló vendéglátóhelyeken, szórakoztató mûsorral vagy 
mûsor nélkül. Ide tartoznak a szállodában, vagy más 



szálláshelyen vagy közlekedési eszközön, például vonaton 
vagy hajón üzemeltetett bárok ilyen szolgáltatásai 
készételek felszolgálása nélkül. 

   Nem ide tartozik: az étkezéshez ital felszolgálása 
(55.30.1), az étel-, italautomata által történõ kiszolgálás 
(52.63.10.2). 

   
55.5 Munkahelyi és közétkeztetés 

   
55.51 Munkahelyi étkeztetés 

 
55.51.10 

 
Munkahelyi étkeztetés 

   Idetartozik: az ételek és italok elkészítése, és 
meghatározott személyeknek (pl. munkavállalók, tanulók), 
sportolók általában kedvezményes áron történõ 
kiszolgálása. Idetartozik még az iskolai oktatásban 
részesülõ fiataloknak az oktatási intézmény keretei között 
biztosított saját konyhás menzai étkeztetése, munkahelyi, 
hivatali, sport, honvédségi kantinok, büfék. 

  
55.51.10.1 Alapfokú oktatásban részesülõk étkeztetése 

  
55.51.10.2 Középfokú oktatásban részesülõk étkeztetése 

  
55.51.10.3 Felsõfokú oktatásban részesülõk étkeztetése 

  
55.51.10.4 Egyéb munkahelyi étkeztetés 

   Idetartozik: adott munkahely dolgozóinak munkahelyi 
szervezésû étkeztetése, általában kedvezményes áron 
(például üzemi, hivatali vagy sporttelepi étkeztetés). 

  
55.51.10.9 Egyéb, korlátozottan igénybe vehetõ vendéglátás 

   Idetartozik: a máshova nem sorolt, meghatározott kör 
számára kedvezményes áron igénybe vehetõ étel- és ital-
felszolgálás, ellátás. 

   
55.52 Közétkeztetés 

55.52.1 
  

Közétkeztetés 

 
55.52.11 55.52.11.0 Ételkészítés lakosságnak 

   Idetartozik: az étel készítése és kiszállítása háztartások 
számára, amelybe beletartozhat az étel, ital felszolgálása 
is. 

   Idetartozik: a mozgó ételárusítás (étel házhoz szállítása) 
is. 

 
55.52.12 55.52.12.0 Ételkészítés közlekedési szervezetnek 



   Idetartozik: a közlekedési szervezetek részére történõ 
ételkészítés, italellátás (pl. légiforgalmi társaságoknak). 

 
55.52.13 55.52.13.0 Ételkészítés más szervezeteknek 

   Idetartozik: az étel elkészítése és iskolákhoz, üzemekhez, 
egyéb intézményekhez, éttermekhez, étkezdékhez, 
kantinokhoz, büfékhez stb. való eljuttatása. 

I SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, POSTA, TÁVKÖZLÉS 

60 SZÁRAZFÖLDI, CSÕVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS 

   60.1 Vasúti szállítás 

   
60.10 Vasúti szállítás 

60.10.1 
  

Helyközi vasúti személyszállítás 

 
60.10.11 60.10.11.0 Helyközi vasúti személyszállítás 

   
Idetartozik: a helyközi vasúti személyszállítás, függetlenül a 
szállítás távolságától és a vasúti vagonosztálytól, beleértve az 
utasok poggyászának, élõ, nem gazdasági haszonállatainak 
szállítását is. 

   Nem ide tartozik: az elkülönült hálókocsi-szolgáltatás 
(55.23.14), az étkezõkocsi-szolgáltatás (55.30.12). 

 
60.10.12 60.10.12.0 Helyközi vasúti személy- és jármûszállítás 

   Idetartozik: a személyek és jármûveik vasúti szállítása, 
függetlenül a szállítás távolságától és a vasúti vagonosztálytól, 
beleértve az utasok poggyászának és élõ, nem gazdasági 
haszonállatainak szállítását is. 

   Nem ide tartozik: az elkülönült hálókocsi-szolgáltatás 
(55.23.14), étkezõkocsi szolgáltatás (55.30.12). 

60.10.2 
  

Vasúti teherszállítás 

   Idetartozik a helyszíni, az elõvárosi és a városi teherszállítás. 

 
60.10.21 60.10.21.0 Vasúti hûtõ szállítás 

   Idetartozik: a hûtött, fagyasztott áru szállítása speciális 
hûtõkocsiban. 

 
60.10.22 60.10.22.0 Vasúti kõolajszállítás 

   Idetartozik: a kõolajtermékek (nyers és feldolgozott kõolaj, 
földgáz stb.) szállítása speciális tartálykocsiban. 

 
60.10.23 60.10.23.0 Egyéb folyékony gázáru vasúti szállítása 



   Idetartozik: az egyéb folyékony vagy gáz halmazállapotú 
termék szállítása speciális tartálykocsiban. 

 
60.10.24 60.10.24.0 Konténeres vasúti áruszállítás 

   Idetartozik: az egyedi cikkek, csomagok, a konténerek, 
konténercsomagok az áruk szállítását megkönnyítõ speciális 
konténer egységcsomag vasúti szállítása. 

 
60.10.25 60.10.25.0 Postai küldemény vasúti szállítása 

   Idetartozik: a postai küldemények vasúti szállítása hazai vagy 
külföldi postahivatalok részére. 

 
60.10.26 60.10.26.0 Ömlesztett áru vasúti szállítása 

   Idetartozik: pl. gabonafélék, liszt, cement, homok, szén stb. 
vasúti szállítása. 

 
60.10.27 60.10.27.0 Egyéb áru vasúti szállítása 

60.10.3 60.10.30 60.10.30.0 Vasúti tolatás, vontatás 

   Idetartozik: a vagonok tolatása, vontatása pl. a pályaudvar és az 
ipari mellékvágányok és hasonló létesítmények között. 

   Nem ide tartozik: a szállításhoz nem kapcsolódó ipartelepen 
belüli tolatás, vontatás (74.87.17.5). 

    
60.2 Egyéb szárazföldi szállítás 

   
60.21 Egyéb menetrendszerû szárazföldi személyszállítás 

60.21.1 60.21.10 
 

Városi, elõvárosi vasúti személyszállítás 

   Idetartozik: a vasúti személyszállítás beleértve a földalattit, 
metrót, a magasvasúti személyszállítást, HÉV-et, valamint az 
utasok poggyászainak és élõ állatainak szállítását is. 

  
60.21.10.1 Földalattival, metróval történõ személyszállítás 

   Idetartozik továbbá a magasvasúti személyszállítás. 

   Nem ide tartozik: a villamossal történõ személyszállítás 
(60.21.31.1) 

  
60.21.10.9 Egyéb városi, elõvárosi személyszállítás 

60.21.2 60.21.20 60.21.20.0 Vegyes szárazföldi személyszállítás 

   Idetartozik a vegyes módú szárazföldi személyszállítás, pl. 
troli, villamos, metró, hajó igénybevételére egyaránt jogosító 
menetjegy ellenében. 

60.21.3 
  

Nem vasúti városi, elõvárosi személyszállítás 



 
60.21.31 

 
Nem vasúti rendszeres, menetrend szerinti személyszállítás 

   Idetartozik: a városi, elõvárosi, menetrend szerinti 
személyszállítás közúti és más szárazföldi szállítási móddal, az 
autóbusz, villamos, trolibusz és hasonló szolgáltatások 
településen vagy meghatározott településcsoporton belül, 
beleértve az utasok csomagjai és állatai szállítását is. 

   Nem ide tartozik: a városi, elõvárosi vasúti személyszállítás 
(60.21.10) 

  
60.21.31.1 Személyszállítás villamossal, fogaskerekûvel 

  
60.21.31.2 Személyszállítás trolibusszal 

  
60.21.31.3 Helyi városi, elõvárosi autóbusz-közlekedés 

   Idetartozik: az egy-egy helyiség közigazgatási határain belül, 
illetve engedéllyel annak környékén autóbusszal végzett 
személyszállítási szolgáltatás. 

 
60.21.32 

 
Speciális városi, elõvárosi nem vasúti személyszállítás 

   Idetartozik: a sajátos közúti személyszállítás általában 
meghatározott igénybe vevõk részére, meghatározott útvonalon 
és menetrend szerint pl. az iskolabuszok, amelyek a tanulókat 
szállítják otthontól az iskoláig, vagy iskolák között, illetve 
munkásbuszok. 

   Nem ide tartozik: a taxi (60.22.11), a nem menetrendszerû 
vezetõvel együtt történõ személygépkocsi kölcsönzés (60.22.12). 

60.21.4 
  

Távolsági, nem vasúti személyszállítás 

 
60.21.41 60.21.41.0 Távolsági, menetrend szerinti, közúti, nem vasúti 

személyszállítás 

   Idetartozik: a települések közötti, autóbusszal lebonyolított 
személyszállítás, melynek során a jármûvek nyilvánosan 
meghirdetett menetrend szerint közlekednek, beleértve az 
utasok poggyászának, élõ állatainak szállítását. 

 
60.21.42 60.21.42.0 Távolsági, egyéb közúti személyszállítás 

   Idetartozik: a városközpont és a repülõtér vagy egy másik 
városközpontban lévõ állomás között autóbusszal, minibusszal 
vagy több utas szállítására alkalmas repülõtéri limuzinnal 
történõ menetrendszerû személyszállítás. 

60.21.5 
  

Kötélpályás, egyéb személyszállítás 

 
60.21.51 60.21.51.0 Kötélpályás személyszállítás 

   Idetartozik: a menetrendszerû személyszállítás siklón, 
drótkötélpályán, síliften, libegõn stb. 



 
60.21.52 60.21.52.0 Egyéb menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás 

   Idetartozik: az egyéb máshova nem sorolt, mechanikus 
meghajtású közlekedési eszközzel végzett menetrendszerû 
személyszállítás, valamint az utasok poggyászainak és élõ 
állatainak szállítását is. 

   
60.22 Taxi személyszállítás 

60.22.1 
  

Taxiszolgálat, személygépkocsi-kölcsönzés vezetõvel 

 
60.22.11 60.22.11.0 Taxiszolgáltatás 

   Idetartozik: az összes gépjármûvel végzett taxiszolgáltatás, 
beleértve a városi, elõvárosi és helyközi szolgáltatásokat is. 
Ezeket a szolgáltatásokat általában a megtett távolsággal 
arányos tarifa szerinti díj ellenében nyújtják, meghatározott 
idõtartamra és meghatározott rendeltetési helyre. A 
taxirendelés is idetartozik. 

   Nem ide tartozik: a vízi- és légitaxi-szolgáltatás (61.20.12 és 
62.20.10,) az állati erõvel húzott "taxi", (60.23.13), a 
mentõszolgálat (85.14.14). 

 
60.22.12 60.22.12.0 Személygépkocsi-kölcsönzés vezetõvel 

   Idetartozik: a sofõr által vezetett bérautó szolgáltatás - a taxi 
kivételével - bármilyen helyre, általában idõ alapon, korlátozott 
számú utas részére, gyakran több úti céllal. 

   Nem ide tartozik: a taxi szolgáltatás (60.22.11) 

   
60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

60.23.1 
  

Egyéb, nem menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás 

 
60.23.11 60.23.11.0 Autóbusz-kölcsönzés vezetõvel 

   Idetartozik: az autóbusz és hasonló gépjármû bérbeadása 
vezetõvel együtt általában az idõ és a megtett út alapján 
számított díj ellenében, gyakran több úti céllal. 

   Nem ide tartozik: a taxi szolgáltatás (60.22.11), a turista 
városnézõbusz-szolgáltatás (60.23.12). 

 
60.23.12 60.23.12.0 Turista-, városnézõbusz-szolgáltatás 

   Idetartozik: a turista, városnézõbusz-szolgáltatás beleértve a 
lassú jármûvel végzett ilyen tevékenységet és a nem elkülönült 
idegenvezetés, étkezés megszervezését. 

   Nem ide tartozik: az elkülönült idegenvezetés (63.30.14), az 
étkeztetés (55.30.1, 55.40.1, 55.51.10, 55.52.1). 

 
60.23.13 60.23.13.0 Személyszállítás állati vontatású jármûvel 



   Idetartozik: a személyszállítás állati vontatású jármûvel, 
szállítóeszközzel, valamint a hajtó által irányított teherhordó 
jármûvel, állattal. 

   Nem ide tartozik: a vezetõ nélküli állati vontatású 
személyszállító jármû bérbeadása (71.21.15) 

 
60.23.14 60.23.14.0 Egyéb nem menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás 

   
60.24 Közúti teherszállítás 

60.24.1 
  

Közúti teherszállítás speciális jármûvel 

 
60.24.11 60.24.11.0 Közúti hûtõ szállítás 

   Idetartozik: a hûtött, fagyasztott áru közúti szállítása speciális 
hûtõjármûvel. 

 
60.24.12 60.24.12.0 Kõolajtermékek közúti szállítása 

   Idetartozik: a kõolaj és kõolajszármazékok (nyersolaj, földgáz, 
finomított olaj stb.) közúti szállítása speciális tartálykocsival. 

 
60.24.13 60.24.13.0 Egyéb folyékony, gáznemû áru közúti szállítása 

   Idetartozik: az egyéb folyékony és gáz halmazállapotú termék 
közúti szállítása speciális tankjármûvel (beleértve a tej 
farmokról történõ szállítását). 

 
60.24.14 60.24.14.0 Konténeres áru közúti szállítása 

   Idetartozik: a darabáruk és csomagba gyûjtött áruk, az áruk 
szállítását megkönnyítõ konténerbe csomagolt áruk szállítása. 

 
60.24.15 60.24.15.0 Közúti bútorszállítás 

   Idetartozik: a bútorok speciális jármûvel történõ közúti 
szállítása függetlenül a távolságtól, valamint a költöztetés. 

 
60.24.16 60.24.16.0 Ömlesztett áru közúti szállítása 

   Idetartozik: az ömlesztett áru, pl. gabonafélék, liszt, cement, 
homok, szén stb. speciális jármûvel történõ közúti szállítása. 

 
60.24.17 60.24.17.0 Egyéb áru közúti szállítása speciális jármûvel 

   Idetartozik: az egyéb áruk speciális jármûvel történõ közúti 
szállítása, pl. beton, aszfalt, állat, jármû, szennyezett talaj, a 
mások által összegyûjtött hulladék stb. szállítása (a 
hulladékkezelés többnyire nem tartozik a szállító felelõsségi 
körébe körébe, a feladó külön fizet a hulladék kezeléséért). 

   Nem ide tartozik: páncélautós pénzszállítás (74.60.14.) 

60.24.2 
  

Közúti teherszállítás nem speciális jármûvel 



 
60.24.21 60.24.21.0 Postai küldemények közúti szállítása 

   Idetartozik: a postai küldemények közúti szállítása 
postahivatalok részére. 

 
60.24.22 60.24.22.0 Egyéb áru közúti szállítása 

   Idetartozik: a nem különleges gépjármûvel történõ máshova 
nem sorolható közúti áruszállítás. 

60.24.3 60.24.30 60.24.30.0 Közúti áruszállító jármû bérbeadása vezetõvel 

   Nem ide tartozik: a jármû bérbeadása vezetõ nélkül (71.21.11) 

   
60.3 Csõvezetékes szállítás 

   
60.30 Csõvezetékes szállítás 

60.30.1 
  

Csõvezetékes szállítás 

 
60.30.11 60.30.11.0 Kõolaj csõvezetékes szállítása 

   Idetartozik: a nyers, feldolgozott kõolaj és származékaik 
csõvezetékes szállítása. 

 
60.30.12 60.30.12.0 Gáz csõvezetékes szállítása 

   Idetartozik: a természetes gáz csõvezetékes szállítása nem 
közvetlenül a felhasználóknak, fogyasztóknak. 

   Nem ide tartozik: földgáz cseppfolyósítása, gázzá történõ 
visszaalakítása (11.10.30), a földgázelosztás végsõ 
felhasználóknak (40.22.1). 

 
60.30.13 60.30.13.0 Egyéb áru csõvezetékes szállítása 

   Idetartozik: az egyéb vegyi termékek, széniszap és egyéb 
máshova nem sorolt áruk csõvezetékes szállítása. 

   Nem ide tartozik: a földgáz (40.22.11), víz (41.00.20) és gõz 
(40.30.90) elosztása a végsõ felhasználók számára. 

61 VÍZI SZÁLLÍTÁS 

   61.1 Tengeri szállítás 

   
61.10 Tengeri szállítás 

   Idetartozik: a nyílt tengeri és a tengerpart menti személy- 
és áruszállítás. 

61.10.1 
  

Tengeri szállítás 

 
61.10.11 61.10.11.0 Tengeri személyszállítás komphajóval 

   Idetartozik: a tengeri személyszállítás komphajóval, 



szárnyashajóval, légpárnás hajóval (menetrendszerûen 
vagy anélkül), beleértve az utasok poggyászainak, 
állatainak szállítását is. 

 
61.10.12 61.10.12.0 Egyéb tengeri személyszállítás 

   Idetartozik: a személyszállítás tengerjáró hajókon 
(menetrendszerûen vagy anélkül), a tengeri körutazás 
(szállítás, elszállásolás, étkeztetés együttesen), a kikötõk 
közötti személyszállítás, utaspoggyászok és utaskísérõ 
állatok szállítása, sétahajó kölcsönzése személyzettel. 

61.10.2 
  

Tengeri teherszállítás 

 
61.10.21 61.10.21.0 Tengeri hûtõszállítás 

   Idetartozik: a hûtött, fagyasztott áru tengeri szállítása 
hûtõraktérben. 

 
61.10.22 61.10.22.0 Kõolaj tengeri szállítása 

 
61.10.23 61.10.23.0 Egyéb folyékony, légnemû áru tengeri szállítása 

   Idetartozik: az egyéb folyékony és gáz halmazállapotú 
termék (pl. a földgáz, metán és finomított kõolaj) tengeri 
szállítása speciális tankhajóval. 

 
61.10.24 61.10.24.0 Konténeres áru tengeri szállítása 

   Idetartozik: a darabáru, csomagba gyûjtött áru, a 
speciálisan a hajószállításra könnyen kezelhetõ módon 
összeállított hajókonténeres áru tengeri szállítása. 

 
61.10.25 61.10.25.0 Postai küldemény tengeri szállítása 

 
61.10.26 61.10.26.0 Ömlesztett áru tengeri szállítása 

   Idetartozik: az ömlesztett áruk, pl. a gabonafélék, liszt, 
cement, homok, szén tengeri szállítása. 

 
61.10.27 61.10.27 Egyéb áru tengeri szállítása 

61.10.3 
  

Tengerjáró hajó kölcsönzése legénységgel, vontatás, 
tolatás 

 
61.10.31 61.10.31.0 Tengerjáró hajó kölcsönzése legénységgel 

   Idetartozik: a tengerjáró hajók (pl. személyhajók, 
tartályhajók, ömlesztettáru-szállító hajók, teherhajók, 
vontatóhajók, halászhajók) kölcsönzése legénységgel. 

   Nem ide tartozik: hajó kölcsönzése legénység nélkül 
(71.22.10). 

 
61.10.32 61.10.32.0 Tengeri vontatás, tolatás 



   Idetartozik: a nyílt tengeri és part menti vontatás, tolatás, 
úszódaruk, fúrótornyok, kotróhajók, bóják, hajótestek, 
sérült tengerjáró hajók vontatása. 

   Nem ide tartozik: a rendezõhajóval való ki-, bedokkolás 
(63.22.13), hajómentés, zátonyról való leszabadítás 
(63.22.15). 

   
61.2 Belvízi szállítás 

   
61.20 Belvízi szállítás 

61.20.1 
  

Belvízi személyszállítás 

 
61.20.11 61.20.11.0 Belvízi átkelõ személyszállítás 

   Idetartozik: a folyókon, tavakon, csatornákon és egyéb 
belvízi utakon nem tengerjáró komppal (beleértve a 
hordszárnyas, légpárnás hajót) a két part közötti 
menetrend szerint vagy anélkül végzett személyszállítás, 
valamint az utasok poggyászainak, állatainak szállítása is. 

 
61.20.12 61.20.12.0 Egyéb belvízi személyszállítás 

   Idetartozik: a folyókon, tavakon, csatornákon és egyéb 
belvízi utakon - a komp kivételével - vízi jármûvel, 
vízitaxival végzett, továbbá a kiránduló- és a városnézõ 
víziközlekedési szolgáltatás, továbbá a sétahajó 
kölcsönzése személyzettel. 

61.20.2 
  

Belvízi teherszállítás 

 
61.20.21 61.20.21.0 Belvízi hûtõ szállítás 

   Idetartozik: a fagyasztott, hûtött áru belvízi, nem 
tengerjáró hajón történõ szállítása speciális hûtõtérben. 

 
61.20.22 61.20.22.0 Kõolaj belvízi szállítása 

   Idetartozik: a nyers kõolaj belvízi, nem tengerjáró hajón 
történõ szállítása speciális tartályban. 

 
61.20.23 61.20.23.0 Egyéb folyékony, gázáru belvízi szállítása 

   Idetartozik: az egyéb folyékony, gáz halmazállapotú áru, 
pl. földgáz, metán, finomított kõolaj belvízi szállítása 
speciális tartályokban (nem tengerjáró hajóval). 

 
61.20.24 61.20.24.0 Konténeres áru belvízi szállítása 

   Idetartozik: a darabáru, csomagba gyûjtött áru a 
speciálisan hajószállításra könnyen kezelhetõ módon 
összeállított szállító-konténerek belvízi szállítása. 

 
61.20.25 61.20.25.0 Egyéb áru belvízi szállítása 



61.20.3 
  

Hajó kölcsönzése legénységgel, a belvízi vontatás, tolatás 

 
61.20.31 61.20.31.0 Belvízi jármûvek kölcsönzése legénységgel 

   Idetartozik: az összes önjáró, nem tengerjáró hajó (pl. 
személyhajó, tartályhajók ömlesztett áruszállító hajó, 
szárazáru-szállító hajó, teherhajó, vontatóhajó, halászhajó) 
kölcsönzése legénységgel. 

   Nem ide tartozik: hajók kölcsönzése, lízingje legénység 
nélkül (71.22.10), nem tengerjáró üdülõhajók 
kölcsönzése, lízingje személyzet nélkül (71.40.14). 

 
61.20.32 61.20.32.0 Belvízi vontatás, tolatás 

   Idetartozik: az uszályok, bárkák, fúrótornyok, úszódaruk, 
kotróhajók, bóják, hajótestek, félkész hajók vontatása, 
tolatása belvízeken és a hajómentés. 

   Nem ide tartozik: a rendezõhajóval történõ ki- és 
bedokkolás (63.22.13) 

62 LÉGI SZÁLLÍTÁS 

   62.1 Menetrendszerû légi szállítás 

   
62.10 Menetrendszerû légi szállítás 

62.10.1 62.10.10 62.10.10.0 Menetrend szerinti légi személyszállítás 

   Idetartozik: a rendszeres útvonalon, menetrend szerint 
közlekedõ bármilyen légijármûvel (pl. helikopter is) 
történõ személyszállítás, beleértve az utasok 
poggyászának szállítását is. 

62.10.2 
  

Menetrend szerinti légi teherszállítás 

 
62.10.21 62.10.21.0 Postai küldemények légi szállítása 

   Idetartozik: a postai küldemények menetrendszerû légi 
szállítása. 

 
62.10.22 62.10.22.0 Konténeres áru légi szállítása 

   Idetartozik: a konténeres áruk menetrendszerû légi 
szállítása. 

 
62.10.23 62.10.23.0 Egyéb áru légi szállítása 

   Idetartozik: az egyéb áruk légi menetrendszerû szállítása. 

   
62.2 Nem menetrend szerinti légi szállítás 

   
62.20 Nem menetrend szerinti légi szállítás 



62.20.1 62.20.10 62.20.10.0 Nem menetrend szerinti légi személyszállítás 

   Idetartozik: a bármilyen típusú légijármûvön - beleértve a 
charter (bérelt) járatokat és a helikoptert is - nyújtott nem 
menetrendszerû légi személyszállítás, városnézõ turista 
repülõút, légitaxi szolgáltatás, beleértve az utasok 
poggyászának szállítását is. 

   Nem ide tartozik: a légijármû kölcsönzése személyzettel 
(62.20.30). 

62.20.2 62.20.20 62.20.20.0 Nem menetrend szerinti légi teherszállítás 

   Idetartozik: a nem rendszeres, nem menetrend szerint 
közlekedõ légijármûvekkel történõ áruszállítás (pl. levél, 
konténeres és egyéb áru). 

62.20.3 62.20.30 62.20.30.0 Légijármû kölcsönzése személyzettel 

   Idetartozik: bármely teher- vagy személyszállító légijármû 
(beleértve a helikoptert is) kölcsönzése személyzettel 
általában idõarányos díjazás ellenében és gyakran több 
célállomással. 

   Nem ide tartozik: légijármû bérbeadása, lízingje 
személyzet nélkül (71.23.10) 

   
62.3 Ûrszállítás 

   
62.30 Ûrszállítás 

62.30.1 62.30.10 62.30.10.0 Ûrszállítás 
 

   Idetartozik: a mesterséges égitest (mûhold) felbocsátása, 
pályára állítása és az ûrlaboratóriumi szolgáltatás. 

  

63 SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG, UTAZÁSSZERVEZÉS 

   63.1 Rakománykezelés, tárolás, raktározás 

   
63.11 Rakománykezelés 

63.11.1 
  

Rakománykezelés 

 
63.11.11 63.11.11.0 Konténeres rakomány kezelése 

   Idetartozik: a speciális konténeres áruk kezelése: a teher-
pályaudvari rakománykezelés valamennyi szállítási 
módnál, beleértve a hajók konténeres áruinak ki- és 
berakodását. 

 
63.11.12 63.11.12.0 Egyéb rakomány kezelése 



   Idetartozik: a nem konténeres rakomány, illetve az 
utaspoggyász kezelése, teher-pályaudvari 
rakománykezelés valamennyi szállítási módnál, beleértve 
a rakodást a nem konténeres rakomány be- és kirakodását 
a kikötõben. 

   Idetartozik: a repülõtéri, buszpályaudvari, végpályaudvari, 
valamint a vasúti, közúti poggyászkezelés. 

   Nem ide tartozik: a rakománykezelésen kívüli egyéb 
sajátos közlekedést kiegészítõ, segítõ szolgáltatás, amely a 
megfelelõ közlekedési csoportokban található, a vasúti 
szállításnál (63.21.10), a közúti szállításnál (63.21.25), a 
vízi szállításnál (63.22.16) és a légi szállításnál 
(63.23.13). 

   
63.12 Tárolás, raktározás 

63.12.1 
  

Tárolás, raktározás 

   Idetartozik: mindenféle tárolási mód, kereskedelmi raktár, 
hûtõház, vámraktár, közraktár, szabadraktár stb. tárolási, 
raktározási tevékenysége. 

   Idetartozik: a vámszabad területen belüli áruraktározás is, 
valamint az elkülönült központi készletezés. 

   Nem ide tartozik: a parkolási szolgáltatás (63.21.24). 

 
63.12.11 63.12.11.0 Hûtött áru tárolása 

   Idetartozik: a hûtött, fagyasztott áru - beleértve a 
romlandó élelmiszert - tárolása, raktározása. 

 
63.12.12 

 
Folyékony, légnemû áru tárolása 

   Idetartozik: a folyékony, légnemû áruk - beleértve az 
olajat és olajszármazékokat, bort stb. - tárolása, 
raktározása. 

  
63.12.12.1 Folyékony áru tárolása 

  
63.12.12.2 Légnemû áru tárolása 

 
63.12.13 63.12.13.0 Gabonafélék tárolása 

 
63.12.14 63.12.14.0 Egyéb tárolás 

   
63.2 Egyéb, szállítást segítõ tevékenység 

   
63.21 Egyéb szárazföldi szállítást segítõ tevékenység 

63.21.1 63.21.10 
 

Vasúti szállítást segítõ szolgáltatás 

  
63.21.10.1 Vasúti szállítást segítõ szolgáltatás 



   Ide tartoznak a vasúti - beleértve a metró, HÉV, földalatti 
- személy-pályaudvari (állomási) szolgáltatások 
(jegyeladás, helyfoglalás, poggyászszolgálat, elveszett 
tárgyakkal kapcsolatos szolgáltatás), vasúti pályák és 
infrastruktúrái mûködtetése, üzemeltetése, valamint 
egyéb, máshova nem sorolt vasúti szolgáltatás. 

   Nem ide tartozik: a rendezõ-pályaudvari szolgáltatás 
(60.10.30), vasúti rakomány-kezelés konténerizált 
(63.11.11), nem konténerizált vagy poggyász esetén 
(63.11.12) 

  
63.21.10.2 Vasútijármû-javítás, -karbantartás 

   Idetartozik: a vasúti vontató, önhajtású jármû, sínhez 
kötött vasúti, közúti, elõvárosi, földalatti, villamos és 
egyéb hajtású motorvonat, motorkocsi, egyéb vontató és 
önhajtású jármû, a vasúti személykocsi, teherkocsi, közúti 
és elõvárosi villamos-, földalatti és fogaskerekû vasúti 
pótkocsi kisebb, az üzemeléssel közvetlenül összefüggõ 
karbantartása, hibaelhárítása, javítása. 

   Nem ide tartozik: a fenti jármûvek üzemeléstõl elkülönült 
karbantartása, javítása, nagyjavítása, átalakítása 
(35.20.9), a belsõ égésû vasúti jármûmotor javítása 
(29.11.92), a vasúti jármû forgórésze és egyéb villamos 
készülékek javítása (31.10.92). 

63.21.2 
  

Egyéb szárazföldi szállítást segítõ szolgáltatás 

 
63.21.21 63.21.21.0 Autóbusz-pályaudvari szolgáltatás 

   Idetartozik: az autóbusz-pályaudvari szolgáltatás 
(jegyeladás, helyfoglalás, poggyászmegõrzés, elveszett 
tárgyakkal kapcsolatos szolgáltatás). 

   Nem ide tartozik: a poggyász- és rakománykezelési 
szolgáltatás (63.11.12). 

 
63.21.22 63.21.22.0 Közút üzemeltetése 

   Idetartozik: az autópályák, utak, gyalogutak stb. 
üzemeltetése.  

   Nem tartozik ide: a gépjármû-parkolási szolgáltatás 
(63.21.24). 

 
63.21.23 63.21.23.0 Híd, alagút üzemeltetése 

   Nem ide tartozik: a gépjármû-parkolási szolgáltatás 
(63.21.24). 

 
63.21.24 63.21.24.0 Parkolási szolgáltatás 

   Idetartozik: a parkolás fedett, nyitott parkolóban, 



parkolóházban, garázsban. 

   Idetartozik: a parkolási szolgáltatás gépjármû, 
motorkerékpár, kerékpár részére, valamint az utcai, 
közterületi fizetõparkolás. 

   Nem ide tartozik: a zárható helyiség bérbeadása havi, 
éves bérleti díj ellenében (70.20.12.2), meghatározott 
parkolóhely - függetlenül attól, milyen tárolóhely (pl. 
parkolóház, közterület) - adott parkolóhelyének 
rendelkezésre bocsátása. 

 
63.21.25 63.21.25.0 Egyéb közúti üzemeltetési szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: a buszok, egyéb jármûvek takarítása 
(74.70.16) 

   
63.22 Egyéb vízi szállítást segítõ tevékenység 

63.22.1 
  

Vízi közlekedést segítõ szolgáltatás 

 
63.22.11 63.22.11.0 Kikötõi-, vízi út üzemeltetése 

   Idetartozik: a rakpart, dokk, móló és egyéb kikötõi 
létesítmény - beleértve a személyhajó állomás 
létesítményeket - üzemeltetése, a hajózható csatornák, 
csatornázott folyók és egyéb mesterséges belvízi utak 
üzemeltetése, fenntartása. 

   Idetartozik: továbbá a zsilipelés, hajóliftezés, duzzasztás, 
a nem vontatóhajóval végzett vontatás (pl. vontatópályán 
vontatómûvel, mozdonnyal, traktorral is). 

   Nem ide tartozik: a rakománykezelés (konténeres árunál 
63.11.11, nem konténeres árunál 63.11.12), a kikötõi 
raktározás, rakománykezelés (63.12.1), a kikötõi 
révkalauzolás a dokkolásnál (63.22.12), a rendezõhajóval 
történõ ki- és bedokkolás (63.22.13). 

 
63.22.12 63.22.12.0 Révkalauzi szolgáltatás 

   Idetartozik: a révkalauzi szolgáltatás, beleértve a révhajó-
szolgáltatást a kikötõkben vagy veszélyes vízszakaszokon. 

 
63.22.13 63.22.13.0 Hajókikötési szolgáltatás 

   Idetartozik: a vízijármûvek be- és kidokkolásával, 
kikötõhelyre állításával kapcsolatos, rendezõhajóval 
nyújtott szolgáltatás. 

   Nem ide tartozik: a nyílt tengeri, a part menti tolatás, a 
vontatás (61.10.32), a belvízi tolatás, vontatás (61.20.32) 

 
63.22.14 63.22.14.0 Navigáció támogatása 

   Idetartozik: a világítótornyok, világítóhajók, bóják, 



jelzõberendezések és hasonlók révén nyújtott navigációs 
szolgáltatás. 

 
63.22.15 63.22.15.0 Hajómentés 

   Idetartozik: a hajómentés nyílt tengeren, tengerparton, 
belvízi utakon az üzemképtelen és süllyedõ hajók és 
rakományaik felkutatása, a zátonyra futott hajók 
kimentése. 

   Nem ide tartozik: az üzemképtelen hajók vontatása 
(tengerjáró hajók 61.10.32, nem tengerjáró hajók 
61.20.32) 

 
63.22.16 63.22.16.0 Máshova nem sorolt, vízi szállítást segítõ szolgáltatás 

   Idetartozik: a hajózási mûveletekkel összefüggõ 
szolgáltatások (pl. jégtörés, hajó tárolása). 

   Nem ide tartozik: a fertõtlenítés, kártevõirtás (74.70.11), a 
vízi jármûvek takarítása, beleértve a tüzelõanyag, 
olajszennyezõdés eltávolítását (74.70.16), a tengerbe 
ömlött olajfoltok elleni védekezés, tisztítás (90.03.12). 

   
63.23 Egyéb légi szállítást segítõ tevékenység 

63.23.1 
  

Légi szállítást segítõ szolgáltatás 

 
63.23.11 63.23.11.0 Repülõtér üzemeltetése 

   Idetartozik: az légiutas kiszolgálás, kifutópálya, guroló 
utak, állóhelyek és földi kiszolgáló terület üzemeltetése. 

   Nem ide tartozik: a repülõtéri rakománykezelés 
(konténeres 63.11.11, nem konténeres 63.11.12), illetve az 
utasok poggyászainak kezelése (63.11.12) 

 
63.23.12 63.23.12.0 Légiforgalmi szolgáltatás 

   Idetartozik: a légiforgalmi irányítás és tájékoztatás, 
valamint a repülõtéri mozgás irányítása, segítése 
(repülésirányító torony mûködtetése, repülõtéri helyi 
radarszolgáltatás). 

 
63.23.13 

 
Egyéb légi szállítást segítõ szolgáltatás 

   Idetartozik: a légijármûpark, a légijármû földi tûzvédelme, 
a repülõtéri tûzoltás, hangárszolgáltatás, a légijármû-
vontatás. 

   Nem ide tartozik: a légijármû fertõtlenítése, kártevõírtása 
(74.70.11), repülõgép-takarítás (74.70.16), általános 
repülõiskola (80.41.12), légi-tengeri keresõ 
mentõszolgálat (75.24.12) 

  
63.23.13.1 Légijármû-javítás 



   Idetartozik: a légijármûvek repülõtéri üzemeléssel 
összefüggõ kisebb javítása, hibaelhárítása. 

   Nem ide tartozik: a légijármûvek, illetve azok motorjának 
nagyjavítása, karbantartása (35.30.9). 

  
63.23.13.9 Máshova nem sorolt, egyéb légi szállítást segítõ 

szolgáltatás 

   Idetartozik pl. a repülõgép-vontatás, -tolatás, típus-
nyilvántartás, a kereskedelmi légitársaság hivatásos 
pilótáit képzõ repülõsiskola. 

   
63.3 Utazásszervezés 

   
63.30 Utazásszervezés 

63.30.1 
  

Csomagtúra-, utazási ügynöki-, turista tájékoztató 
szolgáltatás 

 
63.30.11 63.30.11.0 Csomagtúra-szolgáltatás 

   Idetartozik: a csomagtúrák szervezése és lebonyolítása, 
amelyek általában a következõket tartalmazzák: az utasok 
és csomagjaik szállítását és elszállásolását, esetleg 
városnézést, kirándulást és hasonló, a csomagtúra ideje 
alatt nyújtott szolgáltatásokat. Ezek lehetnek saját 
szervezésû vagy egyedi megrendelés szerint összeállított 
belföldi, illetõleg külföldi csomagtúrák, melyeket utazási 
szerzõdés alapján közvetlenül vagy közvetítõ útján 
értékesítenek. 

   Nem ide tartozik: turista-, városnézõbusz-szolgáltatás 
(60.23.12). 

 
63.30.12 

 
Utazási ügynöki szolgáltatás  

   
Utazási jegyek, szálláshelyek és csomagtúrák értékesítése 
szerzõdéses vagy megbízási alapon. 

  
63.30.12.1 Utazásközvetítés 

   Idetartozik: a csomagtúrák szerzõdés alapján, jutalék 
ellenében történõ értékesítése. 

  
63.30.12.2 Külföldi szálláshely-értékesítés 

   Idetartozik: a külföldi szálláshelyek magyarországi 
értékesítése. 

  
63.30.12.9 Egyéb utazási ügynöki szolgáltatás 

   Ide tartoznak az önállóan (nem utazási csomagban), 
jutalék ellenében értékesített szolgáltatások, a 
menetjegyek, szálláshelyek, programok ügynöki 



értékesítése. 

   Nem ide tartozik: személy-pályaudvari menetjegyárusítás 
(63.21.10.1, 63.21.21) 

 
63.30.13 63.30.13.0 Turistatájékoztatás 

   Idetartozik: pl. az utazási információ és tanácsadás, 
utazástervezés, a szálláshelyfoglalás. 

 
63.30.14 63.30.14.0 Idegenvezetés 

   Idetartozik: az idegenvezetõ által szerzõdés alapján 
nyújtott, az ország turisztikai szempontból jelentõs 
(természeti, történelmi, mûemléki, kulturális és egyéb 
szempontból érdeklõdésre számot tartó) értékeit élõszóval 
ismertetõ szolgáltatás. Ideértendõ a helyi idegenvezetés, 
csoportkísérés, telepített idegenvezetõ szolgáltatás. 

   Nem ide tartozik: a turisták utazási információkkal, 
tanácsokkal és utazási-tervekkel való ellátása, valamint a 
szálláshelyfoglalás (63.30.13), tolmácsolás (74.85.14), 
vadásztatás, hegyi vezetés (92.62.13), hostess szolgálat 
(93.05.12.9.), turista-, városnézõbusz-szolgáltatás 
(60.23.12), a kiránduló és a városnézõ víziközlekedési 
szolgáltatás (61.20.12.0). 

   
63.4 Szállítmányozás 

   
63.40 Szállítmányozás 

63.40.1 
  

Szállítmányozás 

 
63.40.11 63.40.11.0 Hajózási ügynöki szolgáltatás 

 
63.40.12 63.40.12.0 Egyéb szállítmányozás 

   Idetartozik: az áruszállító ügynöki, a szállítmányozói 
részszolgáltatás, fuvarozás, elsõsorban szállítás 
szervezése, intézése a szállító vagy a címzett javára, a 
repülõgép-szállítóhely ügynöki szolgáltatás, az áru 
összerakása és a csomagolt áruk szétbontása. Idetartozik 
még a szállítmányozó szolgáltatás, elsõsorban az 
árufuvarozási feladat végrehajtásához szükséges feltételek 
elõzetes felmérése, a szállítás megszervezése, a 
fuvarozókkal és más közremûködõ szolgáltatókkal (pl. a 
raktározás, csomagolás, más szállítmányozó stb.) a 
szükséges szerzõdések megkötése, vámhatósági és más 
hatósági eljárások, okmányok biztosítása. A 
szállítmányozó a szolgáltatást végezheti a megbízó 
bizományosaként (ekkor az igénybe vett alvállalkozói 
szolgáltatások költségeivel a megbízó felé elszámol), vagy 
ún. saját számlás módon (amikor a saját és az 
alvállalkozói szolgáltatások díját a megbízótól egy 



összevont összegben megkapja.) A szállítmányozó a 
szolgáltatást végezheti egyedi megbízások 
(szállítmányozási szerzõdések alapján), vagy (pl. ipari 
parkok és logisztikai központok résztvevõjeként) 
folyamatos együttmûködésben. A szállítmányozó a 
szállítmányozási szerzõdések alapján valamely küldemény 
adott helyérõl adott helyre való továbbításáról teljes 
felelõsségvállalással gondoskodik. A szállítmányozói 
szolgáltatás tartalmazza a teherszállítás elõkészítését és 
megszervezését, a szállítmány fogadását és átvételét, nem 
elkülönült szolgáltatásként a fuvareszközök idõbérbe 
vételét, szállítási bizonylatok kiállítását és egyéb nem 
elkülönülten végzett szolgáltatásokat (pl. 
számlaellenõrzés, fuvardíjszabásról való tájékoztatás, 
légijármûkapacitás közvetítés, egységrakomány-képzés, 
szétbontás. 

   Nem ide tartozik: fuvarközvetítõ ügynöki tevékenység, 
ahol a szolgáltatás az árufuvarozási feladatnak a 
megbízótól a fuvarozóhoz való továbbítására korlátozódik 
(ld.: közúti fuvarozás), a közforgalmú szállítási eszközt 
használó futárpostai szolgáltatás (64.12.11), az elkülönült 
szállítási bizonylat kiállítás, vámügynöki szolgáltatás, 
számlaellenõrzés (74.87.17.9). 

63.40.2 63.40.20 63.40.20.0 Szállítmányozást kiegészítõ szolgáltatás 

   Ide tartoznak a számlaellenõrzések, az árudíjszabási 
információ nyújtása, a fuvarokmányok elkészítése, az áruk 
ki/be/átcsomagolása, ládázása, az áruszemle, a mérlegelés, 
a mintavétel, a szállítmány érkeztetése, fogadása, 
beleértve a helyi felvételt és kézbesítést. 

64 POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS 

   64.1 Postai, futárpostai tevékenység 

   
64.11 Nemzeti postai tevékenység 

   Nem ide tartozik: a nemzeti postaszolgálaton kívül futárpostai 
szolgáltatás (64.12.11, 64.12.12), a postai zsíró, 
takarékpénztári és egyéb pénzügyi közvetítõ szolgáltatás 
(65.12.10). 

64.11.1 
  

Postai szolgáltatás 

 
64.11.11 64.11.11.0 Napilap, folyóirat postai továbbítása 

   Ide tartoznak a belföldre és külföldre feladott napilapok, heti- 
és havilapok és egyéb periodikus kiadványok nemzeti 
postaszolgálat által történõ felvétele, szállítása és kézbesítése. 



 
64.11.12 64.11.12.0 Levélküldemény postai továbbítása 

   Idetartozik: a postahivatalban feladott, levélszekrénybõl, 
postaládából, feladási és egyéb helyrõl begyûjtött levél, 
képeslap, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatványok, 
távmásolat, távirat felvétele, a kívánt címre továbbítása és 
kézbesítése (kikézbesítõ, felvevõ szolgálat, postafiók, 
levélszekrény útján, vagy post restante módon), továbbá a 
levelek kezelésével kapcsolatos többletszolgáltatások 
(expressz, ajánlott, biztosított, tértivevényes). 

 
64.11.13 64.11.13.0 Csomagküldemény postai továbbítása 

   Idetartozik: a postai csomagok felvétele postahivatalokban, a 
feladási és egyéb helyeken, a kívánt helyre továbbítása és 
kézbesítõ, felvevõ szolgálat általi kézbesítése, valamint a 
csomagok kezelésével kapcsolatos többletszolgáltatások 
(expressz, ajánlott, biztosított, tértivevényes). 

 
64.11.14 64.11.14.0 Postahivatali szolgáltatás 

   Idetartozik: a postahivatalban nyújtott pénztári szolgáltatások, 
pl. postabélyegek, filatéliai termékek árusítása, ajánlott, 
tértivevényes és hasonló levelek, csomagok kezelése, 
levelekhez, csomagokhoz szükséges és hasonló nyomtatványok 
forgalmazása. 

 
64.11.15 64.11.15.0 Egyéb postai szolgáltatás 

   Idetartozik: pl. a poste restante szolgáltatás. 

   Nem ide tartozik: a postai zsíró, takarékpénztári és egyéb 
pénzügyi közvetítõ szolgáltatás (65.12.10). 

   
64.12 Futárpostai tevékenység 

64.12.1 
  

Nemzeti postaszolgálaton kívüli futárpostai szolgáltatás 

 
64.12.11 64.12.11.0 Kombinált futárszolgálat 

   Idetartozik: a külföldre vagy belföldre feladott levelek és postai 
csomagok felvételével, szállításával és kézbesítésével 
kapcsolatos szolgáltatás, amelyet egy vagy több szállítási mód 
segítségével a nemzeti postaszolgálaton kívüli futár végez. 
Ezeket a szolgáltatásokat mind saját tulajdonban levõ, mind 
tömegközlekedési szállítóeszköz felhasználásával lehet 
nyújtani. 

 
64.12.12 64.12.12.0 Egyéb futárszolgálat 

   Idetartozik: a házhoz kézbesítés, a városi futárszolgálat, illetve 
tehertaxi igénybevételével történõ háztól házig kézbesítés. 

   
64.2 Távközlés 



   
64.20 Távközlés 

64.20.1 
  

Adat-, jeltovábbítás 

 
64.20.11 64.20.11.0 Nyilvános helyi távbeszélõ-szolgáltatás 

   Idetartozik: a helyi hívási területek közötti kapcsolat 
megteremtése és fenntartása érdekében végzett kapcsoló-, 
átviteli szolgáltatás. A hangátvitel mellett egyéb jelek átvitelére 
is szolgál (pl. fax, teletext) és díjazása lehet forgalomarányos 
vagy átalánydíjas. Ez a szolgáltatás az igénybe vevõ számára 
hozzáférést enged a szolgáltató teljes hálózatához és néhány 
esetben korlátozott számú kapcsolási körzethez is (WATS). 

   Nem ide tartozik: a magánvonali szolgáltatás (64.20.14 és 
64.20.15), távközlési berendezés bérbeadása (71.34.10.1) 

 
64.20.12 

 
Nyilvános távolsági távbeszélõ-szolgáltatás 

   Ide tartoznak a hagyományos (analóg) távbeszélõ-
szolgáltatások, amelyek beszédátvitelt biztosítanak a helyi 
hálózaton belül, illetve helyi hálózatból a nemzetközi 
hálózatba. 

  
64.20.12.1 Nyilvános belföldi távbeszélõ-szolgáltatás 

  
64.20.12.2 Nyilvános nemzetközi távbeszélõ-szolgáltatás 

 
64.20.13 

 
Mobiltelefon-szolgáltatás 

   Ide tartoznak a rádiótelefon-szolgáltatások, amelyek 
hordozható készülék segítségével biztosítanak kétirányú 
beszéd- és adatátvitelt, valamint internet-hozzáférést a 
nyilvános vezetékes hálózattal vagy más mobiltelefonnal. A 
szolgáltatás bizonyos változatai - megfelelõ végberendezéssel - 
a hangátvitelen túl alkalmasak egyéb jelek, pl. fax, adat 
átvitelére is. 

   Idetartozik: értesítés a mobiltelefonra érkezett hívásokról, 
valamint a személyhívó szolgáltatás. 

  
64.20.13.1 Földfelszíni mobiltelefon-szolgáltatás 

  
64.20.13.2 Mûholdas mobiltelefon-szolgáltatás 

  
64.20.13.3 Nyalábolt üzleti mobiltelefon-szolgáltatás 

 
64.20.14 

 
Osztott üzleti hálózati szolgáltatás 

   Idetartozik: a kiválasztott (két pont, vagy egy és több pont 
közötti) állomások (végberendezések) közötti távbeszélõ-
kapcsolat létrehozását nyilvános (osztott) hálózaton keresztül 
biztosító hálózati szolgáltatás. Elsõsorban távolsági hangátvitel 
létrehozására szolgál, de bizonyos változatai alkalmasak fax- 



vagy adatátvitelre is. 

  
64.20.14.1 Virtuális magánhálózati szolgáltatás 

  
64.20.14.2 Megosztott hálózati szolgáltatás 

  
64.20.14.3 Bérelt vonali szolgáltatás 

 
64.20.15 64.20.15.0 Dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 

   Idetartozik: a kiválasztott (két pont, vagy egy és több pont 
közötti) állomások (végberendezések) közötti távbeszélõ-
kapcsolat létrehozását magánhálózat(ok)on keresztül biztosító 
hálózati szolgáltatás. Elsõsorban távolsági hangátvitel 
létrehozására szolgál különbözõ távoli alközpontok között, egy 
távoli állomás és egy alközpont, egy alközpont és egy távoli 
kapcsolási körzet (külföldi központ) között vagy kijelölt 
telefonkészülékek között, de egyes változatok alkalmasak 
adatátvitelre is. 

 
64.20.16 

 
Adathálózati szolgáltatás 

   Idetartozik: az adatátvitelt biztosító hálózati szolgáltatás azonos 
vagy eltérõ protokollt alkalmazó állomások (végberendezések) 
között. A szolgáltatás nyújtható közcélú hálózaton vagy 
dedikált vonalon keresztül (beleértve a fogyasztói 
felhasználóknak dedikált hálózatokat). 

  
64.20.16.1 Szinkron adathálózati szolgáltatás 

  
64.20.16.2 Aszinkron kapcsolásorientált adathálózati szolgáltatás 

  
64.20.16.3 Aszinkron összeköttetés-mentes adathálózati szolgáltatás 

 
64.20.18 64.20.18.0 Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatása 

   Idetartozik: az internet hozzáféréshez szükséges feltételek 
biztosítása 

64.20.2 
  

Egyéb távközlési szolgáltatás 

 
64.20.21 

 
Televíziómûsor-szórás 

   Ide tartoznak a televíziómûsor-jelek átvitelét, terjesztését, 
közvetítését biztosító hálózati szolgáltatások, függetlenül az 
alkalmazott technológiától (hálózattól). 

   Nem ide tartozik: kábeltelevíziós szolgáltatás (64.20.30), 
televíziómûsor-készítés még akkor sem, ha adással jár együtt 
(92.20.12). 

  
64.20.21.1 Országos és körzeti televízió mûsorszórás 

  
64.20.21.2 Helyi televízió-mûsorszórás 



  
64.20.21.3 Rádió-távközlési televízió-mûsorszórás 

  
64.20.21.4 Televíziómûsor-szórás 

  
64.20.21.5 Mûsormultiplex-szórás 

 
64.20.22 

 
Rádiómûsor-szórás 

   Ide tartoznak a rádiómûsor-jelek átvitelét, terjesztését biztosító 
hálózati szolgáltatások, függetlenül az alkalmazott 
technológiától (hálózattól). 

   Nem ide tartozik: a rádiótelefon-szolgáltatás (64.20.13), 
rádiómûsor továbbítása kábeles hálózaton (64.20.30). 
rádiómûsor-készítés, akkor sem, ha adással együtt végzik 
(92.20.11). 

   
64.20.22.1 Országos és körzeti rádió mûsorszórás 

  
64.20.22.2 Helyi rádió-mûsorszórás 

  
64.20.22.3 Rádió mûsorszétosztás 

  
64.20.22.4 Rádió mûsormultiplex átvitel 

 
64.20.23 

 
Összekapcsolási szolgáltatás 

   Idetartozik: egy távközlési szolgáltató által egy másiknak 
nyújtott szolgáltatás, amikor az egyik szolgáltató területén 
kezdeményezett közlésnek át kell haladnia egy másik 
szolgáltató hálózatán ahhoz, hogy a rendeltetési helyére 
eljusson. 

  
64.20.23.1 Távbeszélõ célú összekapcsolás 

  
64.20.23.2 Adatátviteli célú összekapcsolás 

 
64.20.28 

 
Egyéb távközlési szolgáltatás 

   Idetartozik: az integrált távközlési szolgáltatás, távkonferencia 
szolgáltatás, telex, távirat, telex és telefax szolgáltatás. 

   Nem ide tartozik: az adatbázis szolgáltatás, az on-line 
információ visszakeresõ szolgáltatás (72.40.11) 

  
64.20.28.1 Integrált távközlési szolgáltatás 

  
64.20.28.2 Távkonferencia szolgáltatás 

  
64.20.28.3 Telex, távirat, telefax szolgáltatás 

  
64.20.28.9 Egyéb máshova nem sorolt távközlési szolgáltatás 

64.20.3 64.20.30 64.20.30.0 Vezetékes mûsorjel elosztás 



   Idetartozik: a rádió és televíziómûsorok kábel útján történõ 
továbbítása; az alaptévé, a fizetõtévé-szolgáltatás. 

   Nem ide tartozik: a televízió vagy rádió mûsorkészítés 
(92.20.1). 

J PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS 

65 PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS 

   65.1 Monetáris közvetítés 

   
65.11 Jegybanki tevékenység 

65.11.1 65.11.10 65.11.10.0 Jegybanki szolgáltatás 

   Idetartozik: a hitelintézetek klíringelszámolása céljából 
végzett betétgyûjtés, az állam bankjaként való mûködés, a 
jegybanktörvényben alanyi körben meghatározott 
jegybanki számlavezetés (a kincstári egységes számla, 
kijelölt egyéb állami számla és egyes pénzügyi 
intézmények pénzforgalmi számláinak vezetése), valamint 
az e körben történõ betétgyûjtés és hitelnyújtás, a 
bankmûveletek felügyelete, jegybanki devizatartalék 
kezelése, a készpénzkibocsátás, a forgalomban lévõ 
pénzmennyiség szabályozása. 

   
65.12 Egyéb monetáris közvetítés 

65.12.1 65.12.10 65.12.10.0 Egyéb monetáris közvetítés 

   
Idetartoznak: a jegybankon kívüli hitelintézeti szektor, a 
bankok pénzügyi közvetítõ szolgáltatásai [betétügylet, 
visszafizetendõ pénzeszköz nyilvánosságtól való 
elfogadása, pénzkölcsönügylet, pénzforgalmi szolgáltatás, 
készpénzátutalás, bankgarancia-vállalás, készpénz-
helyettesítõ fizetõeszköz kibocsátása (pl. bankkártya, 
csekk), a bankok egymás közötti kölcsönügyletei], a 
postai zsíró, takarékpénztárak. 

   
65.2 Egyéb pénzügyi tevékenység 

   Idetartozik: a sajátos, máshova nem sorolt (hitelintézeten 
kívüli) pénzügyi tevékenység, közvetítés. 

   
65.21 Pénzügyi lízing 

65.21.1 65.21.10 65.21.10.0 Pénzügyi lízing 

   Idetartozik: bizonyos eszközök (ingatlanok, ingó dolgok) 
lízingjéhez történõ hitelnyújtás. A lízing idõtartama 
megközelítõen lefedi az eszköz várható élettartamát, a 
lízingbevevõ jogosult a használatából származó haszonra, 



és viselnie kell a tulajdonából eredõ kockázatokat és 
terheket. 

   Nem ide tartozik: az operatív lízing (71). 

   
65.22 Egyéb hitelnyújtás 

65.22.1 65.22.10 65.22.10.0 Egyéb hitelnyújtás 

   Idetartozik: a bankrendszeren (jegybank, hitelintézeti 
szektor) kívüli hitelnyújtás (beleértve a kereskedelmi, 
fogyasztási hitelt, a hosszú távú termelõfinanszírozást), a 
betétügyletet nem folytató jelzálog-hitelintézeti jelzálog-
hitelezés, a hitelkártya-szolgáltatás (termékek, 
szolgáltatások vásárlásának finanszírozása útján). 

   Idetartozik: továbbá a faktoring: a követelés üzletszerû 
megvásárlása, megelõlegezése, valamint leszámítolása, a 
záloghitel közvetítõi (brókeri) szolgáltatás. 

   
65.23 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi 

közvetítés 

65.23.1 65.23.10 65.23.10.0 Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatás 

   Idetartozik: az egyéb, bankrendszeren kívüli pénzügyi 
közvetítés, ami elsõsorban pénzújraelosztást (a 
pénzforrások összegyûjtését és befektetését) jelent, de 
nem hitelnyújtás formájában, zártvégû befektetési alap 
szolgáltatás, ahol a tõkét a részvényesek jegyzik le és 
azokat fõleg részvényekbe és állampapírokba fektetik, 
ingatlanbefektetési alapok, ahol a tõkét a befektetési 
társaságok ingatlanokba fektetik be, nyíltvégû befektetési 
alapok, ahol az alapba helyett tõkét az alapkezelõ 
pénzügyi eszközökbe fekteti és ahol a befektetési társaság 
nem részvényese az alapkezelõnek. 

   Idetartozik: még az értékpapír-kereskedõk saját számlás 
értékpapír kereskedése is. 

   Nem ide tartozik: a pénzügyi lízing (65.21.10.0), az 
értékpapír-kereskedelem más nevében (67.12.10.0), az 
ingatlankereskedelem, -lízing és -bérbeadás, az operatív 
lízing (70, 71), a más nevében folytatott értékpapír, 
deviza, valuta, váltó kereskedelem (67.12.10.0), 
valutaváltás (67.13.10.0). 

66 BIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAP 

   66.0 Biztosítás, nyugdíjalap 

   
66.01 Életbiztosítás 

66.01.1 
  

Életbiztosítás 



   Idetartozik: a nem kapcsolt életbiztosítás: (tõkefelhalmozó 
életbiztosítás, amelynél a tartam végére meghatározott 
tõkeösszeg jár, vagy amelynél járadékban részesül a 
tartam végén a biztosított; a határozott tartamú biztosítás 
tõkeösszeggel, a határozott tartamú biztosítás 
életjáradékkal); a kapcsolt életbiztosítás, a tontina 
(életjáradék) biztosítás, a tõketörlesztõ biztosítás, egyéb 
életbiztosítás. 

   Idetartozik: az életbiztosítás viszontbiztosítása is. 

 
66.01.11 66.01.11.0 Életbiztosítás 

 
66.01.12 66.01.12.0 Életbiztosítással összefüggõ viszontbiztosítás 

   
66.02 Csoportos nyugdíjbiztosítás 

66.02.1 
  

Csoportos nyugdíjbiztosítás 

 
66.02.11 66.02.11.0 Csoportos nyugdíjbiztosítás 

   Nem ide tartozik: a kötelezõ társadalombiztosítás (75.3.) a 
nyugdíjalap-kezelés kiegészítõ szolgáltatásai (67.12.10) 

 
66.02.12 66.02.12.0 Nyugdíjalap-kezeléssel kapcsolatos viszontbiztosítás 

   
66.03 Nem életbiztosítás 

66.03.1 
  

Baleset-, és egészségbiztosítás 

 
66.03.11 66.03.11.0 Balesetbiztosítás 

   Idetartozik: a balesetek esetén nyújtott kártérítések, 
baleseti halál vagy rokkantság esetén. A kártérítés 
fedezheti a kiesõ jövedelmeket és felmerülõ költségeket 
is. 

 
66.03.12 66.03.12.0 Egészségbiztosítás 

   Ide tartoznak azok a betegségbiztosítási kártérítések, 
amelyek fedezik a kórházi ellátást, a gyógyszerek és az 
orvosi kezelés költségeit, esetleg napi járadékot is 
nyújtanak a biztosított betegsége esetén a biztosítással 
összefüggõ költségek és kiesõ jövedelmek pótlására. 

   Idetartozik: továbbá az önkéntes egészségbiztosítási 
pénztári szolgáltatás. 

 
66.03.13 66.03.13.0 Folyamatos betegbiztosítás 

   Idetartozik: a betegség, baleset következtében 
bekövetkezõ keresõképtelenség esetében fizetett 
folyamatos kártérítés a kiesett jövedelmek és a kiesett 
költségek pótlására. 



66.03.2 
  

Jármûbiztosítás 

 
66.03.21 66.03.21.0 Közútijármû-biztosítás 

   Ide tartoznak a gépjármû-felelõsségbiztosítási 
szolgáltatások harmadik fél javára, amelyek fedeznek 
minden olyan felelõsségi kárt, amely szárazföldi jármûvek 
használata során keletkezik, valamint a szárazföldi 
jármûvek ellopásából vagy károsodásából adódó károk is. 

   Nem ide tartozik: a vasúti gördülõállomány 
felelõsségbiztosítása (66.03.31) 

 
66.03.22 66.03.22.0 Egyéb jármûbiztosítás 

   Idetartozik: az egyéb szárazföldi jármûvek cascója és 
felelõsségbiztosítása. 

   Nem ide tartozik: az egyéb jármûvek, a vasúti 
gördülõállomány felelõsségbiztosítása (66.03.31) 

66.03.3 
  

Szállítmány-, fuvarbiztosítás 

 
66.03.31 66.03.31.0 Tengeri-, légi-, szárazföldijármû-biztosítás 

   Idetartozik: a vasúti gördülõállomány, légi és hajózás 
(folyami, csatornai, tavi és tengeri) jármûvek 
károsodásából, vagy elvesztésébõl származó veszteségek 
biztosítása, valamint a légi- és vízi jármûvek 
használatából eredõ teljes felelõsségbiztosítás (beleértve a 
fuvarozó felelõsségbiztosítását is). 

 
66.03.32 66.03.32.0 Rakománybiztosítás 

   Idetartozik az áru mindenféle sérülésébõl vagy 
elvesztésébõl adódó károk biztosítása a szállítás típusától 
függetlenül. 

66.03.4 66.03.40 66.03.40.0 Tûz-, elemi kár, egyéb vagyonikár-biztosítás 

   Ide tartoznak azok a biztosítási szolgáltatások, amelyek 
tûz, robbanás, vihar, jégesõ, fagy, egyéb természeti erõk, 
atomenergia, talajsüllyedés és földrengés következtében 
károsodó vagy megsemmisülõ vagyon kapcsán felmerült 
károkat fedezik, valamint a lopás és betörés kockázatára 
érvényes biztosítások. 

   Nem ide tartozik: a szárazföldi, sínpályához kötött, légi- 
vagy vízi jármûvek és a szállítmány biztosítása (66.03.22; 
66.03.31), a rakománybiztosítás (66.03.32) 

66.03.5 66.03.50 66.03.50.0 Általános felelõsségbiztosítás 

   Idetartozik minden máshol fel nem sorolt 
felelõsségbiztosítás. 



   Nem ide tartozik: a gépjármûvek, repülõgépek, hajók 
(tengeri, folyami és csatorna) felelõsségbiztosítása 
(66.03.21 és 66.03.31). 

66.03.6 66.03.60 66.03.60.0 Hitel-, kezességbiztosítás 

   Idetartozik: a hitelbiztosítás, amely fedezi azokat a 
károkat, amelyek fizetésképtelenség, exporthitelezés, 
részletfizetési ügylet, jelzálog-hitelezés és mezõgazdasági 
hitelezés kockázatából adódnak. A kezességbiztosítás a 
közvetett és közvetlen kezességvállalás kockázatait 
biztosítja. 

66.03.7 
  

Segítségnyújtás, jogvédelem, pénzügyi veszteség 
biztosítása 

 
66.03.71 66.03.71.0 Segítségnyújtás-biztosítás 

   Idetartozik: azon magánszemélyek, vállalkozások 
biztosítási kártérítése, akik (amelyek) bajba jutottak 
otthon vagy utazásuk alatt a lakásuktól, tartózkodási 
helyüktõl elmenõben és visszatérõben a biztosítási 
feltételeknek megfelelõen. 

 
66.03.72 66.03.72.0 Jogvédelem biztosítás 

   
Idetartozik: a jogi, a pereskedési ügyekbõl eredõ károkat 
fedezõ biztosítás. 

 
66.03.73 66.03.73.0 Pénzügyi veszteségek biztosítása 

   Idetartozik a következõ rizikókra történõ biztosítás: 
munkanélküliség, keresetképtelenség, rossz idõjárás, 
jövedelem kiesés, folyamatos kiadások, váratlan 
kereskedelmi költségek, piaci értékvesztés, jövedelem 
vagy járadék vesztése, közvetett kereskedelmi veszteség, 
egyéb pénzügyi veszteség. 

66.03.8 66.03.80 66.03.80.0 Egyéb nem életbiztosítás 

   Idetartozik pl. az önkéntes önsegélyezõ-pénztári 
szolgáltatás. 

66.03.9 66.03.90 66.03.90.0 Nem életbiztosítással összefüggõ viszontbiztosítás 

   Idetartozik a 66.03.1-be tartozó biztosítások 
viszontbiztosítása. 

67 PÉNZÜGYI KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG 

   67.1 Pénzügyi kiegészítõ tevékenység 

   
67.11 Pénz-, tõkepiaci szabályozás 



67.11.1 67.11.10 67.11.10.0 Pénz-, tõkepiac szabályozás 

   Idetartozik: a pénz- és tõkepiacok nem hatósági 
igazgatása, mûködtetése és felügyelete, az értéktõzsde, 
árutõzsde mûködtetése (a tõzsdére bevezetett értékpapírok 
és tõzsdei termékek keresletének és kínálatának 
koncentrálása, a nyilvános árfolyamalakulás elõsegítése 
stb.), az értékpapír- és árutulajdonosok, brókerek, dilerek 
adminisztratív igazgatása, pénz- és tõkepiaci pénzügyi 
jelentés készítése és egyéb máshova nem sorolt ügyintézés 
stb. 

   Nem ide tartozik: a pénzpiacok hatósági mûködtetése és 
felügyelete (75). 

   
67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés 

67.12.1 67.12.10 67.12.10.0 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés 

   
Idetartozik: a tõkepiacokon más javára végzett értékpapír-
ügynöki, -bizományosi és ügynöki kereskedelmi (dileri) 
szolgáltatás és ehhez közvetlen kapcsolódóan az 
értékpapír-letétkezelés, értékpapír forgalombahozatalának 
szervezése, a jegyzési garanciavállalás, jegyzés, 
értékpapírszámla, értékpapír-ügyfélszámla vezetése, 
portfóliókezelés, devizával, valutával, váltóval, illetve 
csekkel folytatott ügynöki értékesítés, valamint az 
alapkezelés, vagyonkezelési, nyugdíjalap-kezelési 
szolgáltatás. 

   Nem ide tartozik: a személyes, egyénre szabott, pénzügyi 
ügyletre vonatkozó tanácsadás, amely nem jár az ügyfél 
nevében (javára) hozott döntéssel (67.13.10), tõzsdetag 
saját számlás értékpapír-kereskedelme, devizával, 
valutával, váltóval, illetve csekkel saját számlára 
folytatott kereskedelem (65.23.10.0), az árutõzsdei 
ügynöki termékértékesítés (50.10.30, 50.30.30, 51.1). 

   
67.13 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi 

kiegészítõ tevékenység 

67.13.1 

-  

*  

67.13.10 

67.13.10.0 Egyéb pénzügyi kiegészítõ szolgáltatás 

   Idetartozik: a pénzügyi ügynöki szolgáltatás (hitel- és 
betétügylet közvetítése), a pénzügyi, jelzálogkölcsöni 
tanácsadás (személyes, egyedi tanácsadás a pénz- és 
tõkepiaci befektetésekre a pénz- és tõkepiaci tevékenység 
keretében), a jelzálog-ügynöki szolgáltatás, a pénzváltás, a 
banki széfügylet. 

   Nem ide tartozik: portfóliókezelés (67.12.10), biztosítási 



tanácsadás (67.20.10.2), adózási tanácsadás (74.12.30), 
pénzügyi üzletviteli tanácsadás (74.14.12), 
elszámolásforgalom lebonyolítását végzõ számítógépes 
átutalási rendszer mûködtetése (72.30.21) 

   
67.2 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítõ 

tevékenység 

   
67.20 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítõ 

tevékenység 

67.20.1 67.20.10 67.20.10.0 Biztosítási, nyugdíjbiztosítás kiegészítõ szolgáltatás 

   Idetartozik: a pénzügyi közvetítésen kívül, biztosítást és 
nyugdíjalapot kiegészítõ szolgáltatások; üzleti vagy 
személyre vonatkozó kereskedelmi vagy személyes 
biztosítási tanácsadás, beleértve a nyugdíjbiztosítási 
(annuitás) tanácsadást is, kárbecslés, kárrendezés, 
biztosítási kockázat és díj becslés, hajómentés intézése, a 
tengeri mentés, biztosítási szabályozó és figyelõ 
szolgáltatás, egyéb biztosítási és nyugdíj-biztosítási 
kiegészítõ szolgáltatás. 

67.20.2 67.20.20 67.20.20.0 Biztosításügynöki szolgáltatás 

   Idetartozik: a biztosításügynöki, közvetítõi szolgáltatás. 

K INGATLANÜGYLETEK, GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 

70 INGATLANÜGYLETEK 

   70.1 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügylet 

   
70.11 Ingatlanberuházás, -eladás 

70.11.1 
  

Ingatlanberuházás, -eladás 

 
70.11.11 70.11.11.0 Lakóingatlan-beruházás, -eladás 

   Idetartozik: az eladásra szánt saját tulajdonú 
lakóingatlanok fejlesztése, eladása, beruházási programja 
megvalósításához a pénzügyi, mûszaki (technikai) és 
fizikai eszközök megteremtése, biztosítása. 

   Nem ide tartozik: az építési kivitelezés (45 megfelelõ 
tétele). 

 
70.11.12 70.11.12.0 Nem lakóingatlan-beruházás, -eladás 

   Ide tartoznak az eladásra szánt saját tulajdonú nem 
lakóingatlanok fejlesztése, eladása, beruházási programja 
megvalósításához a pénzügyi, mûszaki (technikai) és 
fizikai eszközök megteremtése, biztosítása. 



   Nem ide tartozik: az építési kivitelezés (45 megfelelõ 
tétele). 

   
70.12 Ingatlanforgalmazás 

70.12.1 
  

Ingatlanforgalmazás 

 
70.12.11 70.12.11.0 Lakóingatlan-forgalmazás 

   Idetartozik: a lakóingatlanok és telkek saját számlára 
történõ eladása, vétele abban az esetben, amikor az eladó 
kereskedelmi áruként értékesíti azokat és nem, mint 
tulajdonos, mely esetben tárgyi eszközként birtokolja az 
eladásra szánt ingatlanokat: kertes házak, többlakóházas 
kertes épületek, kertes épületekben lévõ lakások, 
apartmanok, öröklakások értékesítése. Ezek az ingatlanok 
lehetnek béreltek vagy szabad tulajdonok. 

 
70.12.12 70.12.12.0 Telekforgalmazás 

   Idetartozik: a telkek saját számlára történõ kereskedelmi 
árukénti forgalmazása. A telek lehet megosztott telekrész 
és a forgalmazó által fizikailag megosztott telek. 

 
70.12.13 70.12.13.0 Nem lakóingatlan-forgalmazás 

   Idetartozik: a nem lakás célú ingatlanok saját számlára 
történõ kereskedelmi árukénti forgalmazása abban az 
esetben, ha ez nem minõsül saját tárgyi eszköz 
értékesítésének. Nem lakás célú ingatlanok, pl. üzemek, 
irodaépületek, raktárak, üzletek, színházak, többfunkciós 
épületek, melyek elsõdlegesen nem lakás célúak, 
mezõgazdasági, erdõgazdálkodási nem lakó ingatlanok a 
hozzájuk tartozó telekkel együtt. Ezek az ingatlanok 
lehetnek béreltek vagy szabad tulajdonok. 

 
70.12.14 70.12.14.0 Földterület-forgalmazás 

   Idetartozik: a beépítetlen földterület kereskedelmi árukénti 
forgalmazása - mely esetben nem mint a tulajdonos tárgyi 
eszközeként értékesíti azokat -, amely lehet egy 
megosztott terület része, vagy az eladó által fizikailag 
megosztott. 

   
70.2 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

   
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

70.20.1 
  

Ingatlan-bérbeadás, -üzemeltetés 

 
70.20.11 

 
Lakóingatlan-bérbeadás 

   Idetartozik: a saját tulajdonú vagy bérelt lakóingatlan pl. a 
lakás, lakóépület, lakóház, apartman hosszabb idõtartamú 



elhelyezést biztosító szálláshely, az idõmegosztásos (time-
share) üzemeltetésû szálláshely szolgáltatása, lakóhely, 
mobil lakóhely tartós bérbeadása, operatív lízingje. 

   Nem ide tartozik: a szálloda, kemping, lakókocsis kemping 
és egyéb nem lakóépület vagy rövid tartózkodásra 
szolgáló szálláshely mûködtetése (55.1, 55.2). 

  
70.20.11.1 Lakásszolgáltatás 

   Idetartozik: a tartós, rendszeres otthoni tartózkodásra, 
életvitelre alkalmas, építészetileg, mûszakilag összefüggõ 
helyiségcsoport (otthon) biztosítása. Ide tartoznak az 
elõírásoknak megfelelõ komfortfokozatba nem sorolható, 
de tartós lakóhelyként hasznosított, ún. lakóegységek (pl. 
szükséglakás stb.) bérbeadása, lízingje. 

  
70.20.11.2 Lakásszolgáltatást kiegészítõ szolgáltatás 

   Idetartozik: a lakások rendeltetésszerû használatához 
közvetlenül szükséges helyiségek, helyiségrészek, pl. 
pince, tüzelõ-, babakocsi-, kerékpár-, gépkocsi- stb. 
tárolás, háztartási mosás, szárítás nem elkülönült 
biztosítása. 

   Nem ide tartozik: a háztartás vitelén kívüli építmények, 
építményrészek pl. üzletszerû gazdasági építmények (ól, 
terménytároló, mûhely stb.) elkülönült szolgáltatása 
(70.20.12). 

  
70.20.11.3 Albérleti, ágybérleti szolgáltatás 

   Idetartozik: a részleges lakáshasználat, vagy tartós jellegû 
szálláshely szolgáltatása beleértve az ún. szobabérlõk 
házában nyújtott lakáshasználatot, általában bérleti, 
albérleti, ágybérleti szerzõdés alapján. 

 
70.20.12 

 
Gazdasági építmény, földterület bérbeadása 

   Idetartozik: a saját vagy bérelt ingatlanok, építményrészek 
önálló rendeltetési egységek gazdasági tevékenység 
végzésére alkalmas hasznosítása, bérbeadás/haszonbérbe 
adás, operatív lízing, vagy más használatba adás útján a 
kezelési, üzemeltetési feladatokkal együtt, vagy anélkül. 
A jegyzék alkalmazása szempontjából 

   Idetartozik: a mûvelõdési, oktatási, sport, kulturális, 
szociális és hasonló jellegû építmény, építményrész, 
önálló rendeltetési egység szolgáltatása is. Építményrész 
szolgáltatásának minõsülnek a piaci helyfoglalás 
különbözõ formái (garázsok és egyéb jármûtárolók 
meghatározott helyei havi vagy éves bérbeadása) és az 
építménynek minõsülõ közterületek használatának 
biztosítása. Önálló rendeltetésû egység az általában 



vegyes funkciójú építmény önálló funkciójú, elkülönült 
része, függetlenül attól, hogy az építmény - a döntõ 
hányad alapján - miként lett aktiválva. Önálló rendeltetési 
egység pl. az irodaépületben lévõ lakás, a színházban lévõ 
büfé, az iskolai uszoda stb. 

   Idetartozik: azoknak a mezõgazdasági ültetvényeknek, 
fásított területeknek (pl. gyümölcsös-, szõlõterület) 
bérbeadása (haszonbérbe adása), amelyek után a bérlõk 
négyzetméterenként vagy egy összegben meghatározott 
bérleti díjat fizetnek. E területek termése vagy az érte 
kapott árbevétel teljes egészében a bérlõket illeti. Nem 
tartozik e csoportba az illetményföldek és a háztáji 
területek térítés nélküli kiadása és a bérbeadás nem jelenti 
egyúttal a föld természeti kincsei (ásvány-, víz-, készlet 
stb.) kiaknázásának lehetõségét. 

  
70.20.12.1 Út, vasút, vízi építmény, híd bérbeadása 

  
70.20.12.2 Ipari, mezõgazdasági, közlekedési, távközlési építmény, 

önálló rendeltetési egység bérbeadása 

  
70.20.12.3 Kereskedelmi, szolgáltató-, tárolóépítmény (épületrész), 

önálló rendeltetési egység bérbeadása 

  
70.20.12.4 Igazgatási, mûvelõdési, oktatási, szociális, egészségügyi, 

sportépítmény (épületrész), önálló rendeltetési egység 
bérbeadása 

  
70.20.12.5 Egyéb építmény (épületrész), önálló rendeltetési egység 

bérbeadása 

  
70.20.12.6 Mezõgazdasági ültetvény bérbeadása 

  
70.20.12.7 Erdõ, halastó bérbeadása 

  
70.20.12.8 Egyéb földterület bérbeadása 

  
70.20.12.9 Egyéb ingatlanhasznosítás 

   
70.3 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás 

   
70.31 Ingatlanügynöki tevékenység 

70.31.1 
  

Ingatlanügynöki szolgáltatás 

   Idetartozik: az ingatlanügylet-közvetítés, ideértve a 
bérletek közvetítését is díjazásért vagy szerzõdési alapon. 

 
70.31.11 70.31.11.0 Lakóingatlan-ügynöki szolgáltatás 

   Idetartozik: a lakóházak, lakások, apartmanok és egyéb 
lakóépületek értékesítése és hasonló közvetítõi 



tevékenység, beleértve a vételt, eladást, bérbeadást 
díjazásért vagy szerzõdéses alapon. 

 
70.31.12 70.31.12.0 Telekügynöki szolgáltatás 

   Idetartozik: a beépítetlen lakóterület ügynöki értékesítése 
és a bérbeadás közvetítése. 

 
70.31.13 70.31.13.0 Nem lakóingatlan-ügynöki szolgáltatás 

   Idetartozik: a nem lakóépületek, mint pl. irodák, gyárak, 
üzletek és földterületek ügynöki értékesítése és a 
bérbeadás közvetítése. 

 
70.31.14 70.31.14.0 Földterület-ügynöki szolgáltatás 

   
Idetartozik: a beépítetlen földterület ügynöki értékesítése 
és a bérbeadás közvetítése. 

 
70.31.15 70.31.15.0 Ingatlan-értékbecslés 

   Idetartozik a lakóingatlanok és lakótelkek, nem 
lakóingatlanok és területek, valamint üres telkek és 
földterületek értékbecslése díjazásért vagy szerzõdéses 
alapon. 

   
70.32 Ingatlankezelés 

70.32.1 
  

Ingatlankezelés 

   Idetartozik: az ingatlankezelés, az ingatlanok 
rendeltetésszerû használatra való állapotának fenntartása, 
üzemeltetése, a gondnoki, közös képviselõi feladatok 
ellátása, kazánfûtés díjazásért vagy megbízásos alapon. 

   Nem ide tartozik: építõipari javítás, fenntartás (45), ipari 
javítás 

 
70.32.11 70.32.11.0 Lakóingatlan-kezelés 

   Idetartozik: a házak és közös tulajdonban levõ egyéb 
lakóingatlanok, lakóapartmanok, többségében lakásokat 
tartalmazó épületek, a közös tulajdonú helyiségek 
kezelése díjazásért, vagy szerzõdéses alapon, közös 
képviselet ellátása, beleértve bérleti díj (lakbér), a 
lakóingatlan közös közüzemi díjai begyûjtését. 

   Nem ide tartozik: az elkülönült díjbeszedés (74.87.12). 

 
70.32.12 70.32.12.0 Nem lakóingatlan-kezelés 

   Idetartozik: az ipari, a kereskedelmi, a mezõgazdasági, az 
erdészeti, a döntõen nem lakásokat tartalmazó stb. 
ingatlanok kezelése. 

 
70.32.13 70.32.13.0 Házfelügyelõi szolgáltatás 



   Idetartozik: a berendezések üzemeltetése, az épületek 
takarítása, karbantartása, fûtés-, ventilátor-, 
légkondicionáló-rendszerek ellenõrzése, kisebb szerelési 
munkák elvégzése. 

  

71 KÖLCSÖNZÉS 

   Idetartozik: a gépek és berendezések kezelõszemélyzet 
nélküli kölcsönzése, bérbeadása, operatív lízingje, 
karbantartással vagy anélkül. 

   Nem ide tartozik: a pénzügyi lízing, ami valójában a 
hitelnyújtás speciális formája (65.21.10). 

   
71.1 Gépkocsikölcsönzés 

   
71.10 Gépkocsikölcsönzés 

71.10.1 71.10.10 71.10.10.0 Gépkocsikölcsönzés 

   Idetartozik: a személygépkocsi és a legfeljebb 3,5 tonna 
teherbírású furgon, teherjármû kölcsönzése, operatív 
lízingje. 

   Nem ide tartozik: vezetõvel együtt történõ 
személygépkocsi kölcsönzés (60.22.12.0). 

   
71.2 Egyéb jármû kölcsönzése 

   
71.21 Egyéb szárazföldi jármû kölcsönzése 

71.21.1 
  

Egyéb szárazföldi jármû kölcsönzése 

 
71.21.11 71.21.11.0 Áruszállító jármû kölcsönzése 

   Idetartozik: az áruszállító jármûvek (pl. teherautó, 
pótkocsis tehergépkocsi) gépjármûvezetõ nélküli 
kölcsönzése. 

   Nem ide tartozik: a tehergépjármû kölcsönzése 
gépjármûvezetõvel (60.24.30), szállítótartály, konténer 
lízingelése, kölcsönzése (71.21.13). 

 
71.21.12 71.21.12.0 Vasúti jármû kölcsönzése 

   Idetartozik: a vasúti, kötöttpályás jármûvek kölcsönzése. 

 
71.21.13 71.21.13.0 Szállítótartály, konténer kölcsönzése 

   Idetartozik: a szállítókonténerek, -tartályok kölcsönzése. 

 
71.21.14 71.21.14.0 Motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó kölcsönzése 

   Idetartozik: a motorkerékpárok, lakókocsik, lakópótkocsik 



és sátras utánfutók kölcsönzése. 

 
71.21.15 71.21.15.0 Egyéb szárazföldi jármû kölcsönzése 

   Idetartozik: a tömegközlekedési eszközök pl. autóbuszok 
és más szárazföldi jármûvek kölcsönzése. 

   Nem ide tartozik: a tömegközlekedési eszközök 
kölcsönzése gépjármûvezetõvel (60.23.11), vasúti, 
kötöttpályás jármûvek kölcsönzése (71.21.12), kerékpár, sí 
stb. kölcsönzése (71.40.14) 

   
71.22 Vízi jármû kölcsönzése 

71.22.1 71.22.10 71.22.10.0 Vízi jármû kölcsönzése 

   Idetartozik: a kereskedelmi hajó, bárka, uszály, csónak, 
légpárnás jármû személyzet nélküli utas és teherszállítás 
céljából való kölcsönzése. 

   Nem ide tartozik: a hajók kölcsönzése legénységgel 
(61.10.31, 61.20.31), szabadidõs hajók kölcsönzése, 
bérbeadása, lízingje (71.40.14). 

   
71.23 Légijármû kölcsönzése 

71.23.1 71.23.10 71.23.10.0 Légijármû kölcsönzése 

   Idetartozik: a légijármûvek (pl. helikopterek, repülõgépek) 
személyzet nélküli kölcsönzése. 

   Nem ide tartozik: a légijármûvek kölcsönzése 
személyzettel (62.20.30), hõlégballonok, kormányozható 
léghajók kölcsönzése (71.40.14). 

   
71.3 Egyéb gép kölcsönzése 

   
71.31 Mezõgazdasági gép kölcsönzése 

71.31.1 71.31.10 71.31.10.0 Mezõgazdasági gép kölcsönzése 

   Idetartozik: a mezõgazdasági traktorok, berendezések, 
vetõ- és palántázógépek, szüretelõ, arató, osztályozó 
gépek és eszközök stb. kölcsönzése. 

   Nem ide tartozik: a mezõgazdasági gépek és berendezések 
kölcsönzése kezelõszemélyzettel (01.41.11), a fûnyíró 
gépek kölcsönzése (71.40.16). 

   
71.32 Építõipari gép kölcsönzése 

71.32.1 71.32.10 71.32.10.0 Építõipari gép kölcsönzése 

   Idetartozik: az építõipari gépek, berendezések, traktorok, 
földmunkagépek, földgyalugépek, úthengerek, dózerek, 
exkavátorgépek, rakodógépek, épületállványok (össze- és 



szétszerelés nélkül), irodai és lakókonténerek stb. 
kölcsönzése. 

   Nem ide tartozik: az építõipari gépek kölcsönzése 
kezelõszemélyzettel (45.50.10). 

   
71.33 Irodagép, számítógép kölcsönzése 

71.33.1 
  

Irodagép, számítógép kölcsönzése 

 
71.33.11 71.33.11.0 Irodagép kölcsönzése 

   Idetartozik: az irodagépek, berendezések és felszerelések 
kölcsönzése, pl. fénymásolók, írógépek, 
szövegszerkesztõk, pénztárgépek, számológépek, és 
egyéb, számításokra használatos készülékek. 

   Idetartozik: az irodabútor, a széf és hasonlók kölcsönzése 
is. 

   Nem ide tartozik: a telefonkészülék kölcsönzése, lízingje 
(71.34.10.1). 

 
71.33.12 71.33.12.0 Számítógép kölcsönzése 

   Idetartozik: a számítógépek és számítástechnikai 
berendezések, automata adatfeldolgozó gépek, CPU-k, 
perifériák, mágneses és optikai elven mûködõ 
olvasóberendezések stb. kölcsönzése. 

   Nem ide tartozik: szoftvercsomagok kölcsönzése (72.21.1), 
számítógépek és számítástechnikai berendezések 
kezelõszemélyzettel való kölcsönzése (72.30.2), 
gépidõkölcsönzés, lízing (72.30.21). 

   
71.34 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 

71.34.1 71.34.10 
 

Máshova nem sorolt egyéb kölcsönzés 

  
71.34.10.1 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 

   Idetartozik: az eddig fel nem sorolt gépek, berendezések 
kölcsönzése - kivéve a lakossági fogyasztási cikkeket - 
amelyek általában tárgyi eszköznek minõsülnek a 
gazdasági szervezeteknél, függetlenül attól, hogy 
elektromos elven mûködnek-e, vagy sem. Ezek lehetnek 
pl. erõgépek, motorok, turbinák, szerszámgépek, 
bányákban és olajmezõkön használatos berendezések; 
emelõ- és anyagkezelõ-berendezések, kereskedelmi 
rádiózásban, televíziózásban használt felszerelések, 
pénzérmével üzemelõ szerencsejáték-gépek; kiállításoknál 
használt eszközök, tudományos, szakmai mérõ-, ellenõrzõ 
berendezések. 

   Nem ide tartozik: a mezõgazdasági gépek és berendezések 



kölcsönzése (71.31.10), az építõiparban használatos 
gépek, berendezések kölcsönzése (71.32.10), az 
irodagépek, -felszerelések, számítógépek kölcsönzése 
(71.33.1), a személyes és a háztartási célokra használt 
gépek kölcsönzése (71.40.1). 

  
71.34.10.2 Gazdasági haszonállat kölcsönzése 

   Idetartozik: a haszonállatok elõre meghatározott pénzbeni 
vagy természetbeni fizetség ellenében történõ idõleges 
használatra átadása. A haszonállatért a bérbe vevõ fizet, a 
haszon feletti rendelkezés teljes egészében a bérlõt illeti. 

   Nem ide tartozik: mezõgazdasági bérmunka (01.4). (A 
mezõgazdasági bérmunka esetében a mezõgazdasági 
termelõ a tulajdonában levõ állatokkal kapcsolatos 
állattenyésztési tevékenységet, vagy annak egy részét, 
elõre meghatározott pénzbeni, vagy természetbeni díjazás 
ellenében mással végezteti.) 

   
71.4 Fogyasztási cikk kölcsönzése 

   
71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzése 

71.40.1 
  

Fogyasztási cikk kölcsönzése 

 
71.40.11 71.40.11.0 Televízió-, rádió-, videokészülék kölcsönzése 

   Idetartozik: a különféle szórakoztató elektronikai 
berendezések, készülékek kölcsönzése, operatív lízingje: 
pl. a háztartásban használatos hifi-berendezés, televízió, 
rádió, videokészülék, DVD lejátszó és más hasonló 
készülék, a mûsoros lemezek, audiókazetták, CD-k, és 
hasonló cikkek kölcsönzése is. 

   Nem ide tartozik: a videokazetta kölcsönzése otthoni 
szórakozás céljából (71.40.12.0) 

 
71.40.12 71.40.12.0 Videokazetta-, DVD kölcsönzése 

   Idetartozik: a mûsoros videokazetták, DVD lemezek 
kölcsönzése otthoni szórakozás céljából. 

 
71.40.13 71.40.13.0 Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése 

   Idetartozik: a bútorok, matracok, háztartási berendezések 
kölcsönzés (függetlenül attól, hogy elektromos készülék, 
vagy sem, pl. hûtõszekrény, mosógép, háztartási robot, 
grillsütõ, kenyérpirító, légkondicionáló, ventilátor, 
evõeszközök, edények, üvegáruk, dísztárgyak). 

   Nem ide tartozik: a személyi használatú és egyéb 
háztartási cikk kölcsönzése (71.40.16.0). 

 
71.40.14 71.40.14.0 Szórakozási, szabadidõs cikk kölcsönzése 



   Idetartozik: a szórakozáshoz, szabadidõ eltöltéséhez 
használt cikk kölcsönzése (pl. hátas-, póniló, kerékpár, 
síléc, hõlégballon, léghajó, vitorlázó repülõ, vízi 
sporteszköz, szabadidõs vízi eszköz, pl. szörf, jet ski, 
vízisí, egyéb sportcikk (pl. golfütõk, teniszütõk, 
korcsolya-, kempingfelszerelés). 

 
71.40.15 71.40.15.0 Hangszerkölcsönzés 

   Idetartozik: a hangszerek kölcsönzése. 

 
71.40.16 71.40.16.0 Egyéb személyi, háztartási cikk kölcsönzése 

   Idetartozik: a személyes és lakberendezési tárgyak 
bérbeadása, mint pl. háztartási textília, ágynemû, ruhák, 
jelmezek, lábbelik, ékszerek és bizsuk, könyvek, 
folyóiratok, fényképezõgép, optikai cikk, virágok és 
cserepes növények, karórák és asztali órák, 
edénykészletek stb. kölcsönzése. Barkácsgépek és 
eszközök, tisztítógépek, fûnyírók, kéziszerszámok stb. 
kölcsönzése. 

   Idetartozik: a gyógyászati eszközök és a paragyógyászati 
felszerelések (pl. mankók) kölcsönzése is. 

   Nem ide tartozik: hangszerek kölcsönzése (71.40.15), 
könyvtári kölcsönzés (92.51.11.0). 

72 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG 

   72.1 Hardver-szaktanácsadás 

   
72.10 Hardver-szaktanácsadás 

72.10.1 72.10.10 72.10.10.0 Hardver-szaktanácsadás 

   Idetartozik: a felhasználók (üzletek, intézmények és 
szervezetek) számítástechnikai erõforrásainak kezelésére 
vonatkozó tanácsadás, számítástechnikai szükségleteik 
megállapítása, vásárlásaik megtervezése, hardver- és 
szoftverbeszerzéseikre vonatkozó tanácsadás, 
rendszerbiztonságra vonatkozó szaktanácsadás, a 
szervezet számítástechnikai folyamatai ellenõrzésének 
végrehajtása. 

   Nem ide tartozik: a számítógéprendszerekre vonatkozó 
szaktanácsadás (72.22.11). 

   
72.2 Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 

   
72.21 Szoftverkiadás 

72.21.1 
  

Csomagolt szoftvertermék értékesítése 



 
72.21.11 72.21.11.0 Rendszerszoftver, felhasználói szoftver kiadása 

   Idetartozik: a csomagolt rendszer- és felhasználói 
szoftverek kiadása és értékesítése [eladása, kölcsönadása, 
bérbeadása (lízingelése), használatának engedélyezése 
(licenszelése)]. 

   Nem ide tartozik: a csomagolt szoftverek kiskereskedelme 
(52.48.13), egyedi szoftver tervezése vagy csomagolt 
szoftver módosítása egyedi felhasználói igény szerint 
(72.22.12) 

 
72.21.12 72.21.12.0 Alkalmazói szoftverek kiadása 

   Idetartozik: a csomagolt alkalmazói szoftverek kiadása és 
értékesítése együttesen [eladása, kölcsönadása, bérbeadása 
(lízingelése), használatának engedélyezése (licenszelése)], 
beleértve a játékszoftvereket. 

   Nem ide tartozik: csomagolt szoftverek kiskereskedelme 
(52.48.13), egyedi szoftver tervezése vagy csomagolt 
szoftver módosítása egyedi felhasználói igény szerint 
(72.22.12) 

   
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 

72.22.1 
  

Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 

 
72.22.11 72.22.11.0 Rendszer-, mûszaki szaktanácsadás 

   Idetartozik: a számítógéprendszerekre vonatkozó 
tanácsadás és mûszaki háttértámogatás, úgymint rendszer-
implementációra vonatkozó megvalósíthatósági 
tanulmány készítése, adatbázisterv készítése, hardver- és 
szoftver-integráció szakvéleményezése, új rendszer 
üzembe állításakor útmutatás és segítségnyújtás, 
adatbázisvédelemre vonatkozó elõírások meghatározása 
stb. 

   Nem ide tartozik: a számítógép kiskereskedelemi 
értékesítésekor adott tanácsadás (52.48.13), egyedi 
szoftver tervezése (72.22.12), rendszerelemzés és -
programozás (72.22.13), személyi állomány oktatása 
számítógéprendszer használatára (80) 

 
72.22.12 72.22.12.0 Egyedi szoftverfejlesztés 

   Idetartozik: az adott ügyfél számára, annak igényeit 
kielégítõ szoftver kifejlesztése (igény elemzése, szoftver 
tervezése és programozása), csomagolt szoftver 
módosítása, web-lap tervezés. 

   Nem ide tartozik: rendszerelemzés és -programozás 
(72.22.13) 



 
72.22.13 72.22.13.0 Rendszerelemzés, -programozás 

   Idetartozik: a rendszerelemzõk és -programozók 
biztosítása meghatározott idõszakra rendszerfejlesztés 
céljából, amikor az ügyfél fenntartja magának a munka 
felügyeletére vonatkozó jogokat. 

   Nem ide tartozik: az ügyfél által megrendelt szoftver 
leszállítása, amikor az összes munkaszakaszba (elemzés, 
tervezés, programozás) bevont fejlesztõ felügyeli a 
fejlesztési munkát (72.22.12) 

 
72.22.14 72.22.14.0 Rendszer-karbantartási szolgáltatás 

   Idetartozik: számítógéprendszerek és szoftverek 
mûködõképességének fenntartásában való segítségnyújtás. 
A karbantartás lehet javító és megelõzõ jellegû, úgymint a 
hibák észlelése, megállapítása és kijavítása céljából 
végzett vizsgálat, mûködõ programok tökéletesítése, 
felhasználói kézikönyvek aktualizálása, rendszer 
megfelelõ használatára vonatkozó tanácsadás. 

 
72.22.15 72.22.15.0 Egyéb számítástechnikai szakértés 

   Idetartozik: egyéb, máshova nem sorolt számítástechnikai 
és azzal kapcsolatos szakértõi szolgáltatás, szolgáltatási 
megállapodások kifejlesztése, szoftverösszeomlás utáni 
helyreállítás, üzembe helyezés megtervezése, 
minõségbiztosítás megtervezése és felülvizsgálata, 
rendszer-üzembehelyezés háttértámogatása, 
rendszerminõség biztosítása, rendszerintegrálás. 

   
72.3 Adatfeldolgozás 

   
72.30 Adatfeldolgozás 

   Azon szolgáltatásokat, amelyeknél az alkalmazó a 
számítógépeket puszta munkaeszközként használja, nem 
ide, hanem az adott szolgáltatások jellege alapján kell 
besorolni. 

72.30.1 72.30.10 72.30.10.0 Számítógép-üzemeltetés 

   Idetartozik: a személyzet biztosítása egy, az ügyfél 
tulajdonában (vagy bérletében) lévõ és az ügyfél vagy 
alkalmazó telephelyén elhelyezett számítógép kezelésére 
és mûködtetésére. 

   Nem ide tartozik: a számítástechnikai erõforrások 
(gépidõ) rendelkezésre bocsátása (72.30.21). 

72.30.2 
  

Számítógépes feldolgozás 

 
72.30.21 72.30.21.0 Adatfeldolgozás, táblázatkészítés 



   Idetartozik: a megrendelõ adatainak számítógépes 
feldolgozása, táblázása stb. más felhasználókkal közös, 
idõosztásos (time-sharing) rendszerben harmadik fél 
számára anélkül, hogy sajátos szoftvert terveznének, 
gépidõt (CPU-idõ) bérelnének, lízingelnének, továbbá az 
adatbázis-hozzáférés biztosítása, azaz bizonyos igény 
szerinti rendezettségû adatok rendelkezésre bocsátása 
mindenki vagy bizonyos felhasználók számára on-line 
(számítógépes) adatkinyerés vagy -hozzáférhetõség útján. 

   Idetartozik: továbbá: hozzáférhetõ, felhasználható 
adatfeldolgozó berendezések vagy hálózatok készítése 
(számítógép-háttértámogatás), valamint a gépidõ 
kölcsönzése, lízingje. 

   Nem ide tartozik: a számítógép-üzemeltetés (72.30.10) 

 
72.30.22 72.30.22.0 Adatrögzítés 

   Idetartozik: a megrendelõ adatainak szalagra, lemezre 
vagy más adathordozóra, illetve közvetlenül az 
adatfeldolgozó rendszerbe való rögzítése, valamint a 
szkennelés. 

 
72.30.23 72.30.23.0 Weboldal-szolgáltatás 

   Idetartozik: az egymáshoz tartozó weboldalak 
elektronikus tárolása és összegyûjtése külsõ 
internethasználók általi hozzáférés céljából, lehetõvé téve 
a weboldal-tulajdonosok számára a bármikori 
oldalmódosítást (web hosting). 

 
72.30.24 72.30.24.0 Egyéb számítógépes feldolgozás 

   Idetartozik: a szalag- és lemezadatok konvertálása, 
kijavítása, input-elõkészítés, optikai karakterfelismerés, 
valamint minden egyéb, máshova nem sorolt 
számítógépes feldolgozás. 

   Nem ide tartozik: a számítógépes adathordozó eszközök 
sokszorosítása (22.33.10). 

72.30.3 72.30.30 72.30.30.0 Internetes hirdetési felület webtulajdonos általi eladása 

   Nem ide tartozik: a hirdetési hely és idõ eladása megbízás 
alapján (74.40.11) 

   
72.4 Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás 

   
72.40 Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás 

72.40.1 
  

Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás 

 
72.40.11 72.40.11.0 On-line kiadás 



   Idetartozik: az on-line adatbázis-hozzáférés biztosítása, 
on-line telefonkönyv, címtár, levelezési címlista 
hozzáférhetõvé tétele, egyéb adatbázis on-line kiadása. 

   Nem ide tartozik: az egyéb kiadással kapcsolatos on-line 
hozzáférhetõség biztosítása (22) 

 
72.40.12 72.40.12.0 Webkeresõ portál üzemeltetése 

   Idetartozik: a webkeresõ portál üzemeltetése, a webkeresõ 
eszköz, eljárás üzemeltetése. 

 
72.40.13 72.40.13.0 Egyéb adatbázis-szolgáltatás 

   Idetartozik: minden adatbázis-tevékenységgel kapcsolatos 
szolgáltatás; mûszaki háttértámogatás, úgymint adatbázis-
fejlesztés, azaz adatok egy vagy több forrásból való 
összeszerkesztése; adattárolási lehetõség nyújtása, azaz 
információ elõre meghatározott formájú számítógépes 
rögzítésére való felkészülés. 

   Nem ide tartozik: a távközlési hálózati szolgáltatások 
rendelkezésre bocsátása [bérelt hálózatok, nyilvános 
adatok hálózatai és kapuátjárói (gateway)], amelyek az 
adatbázis-hozzáféréshez szükségesek (64.20.1), egyéb 
szolgáltatások, beleértve az iratkeresõket (92.51.1) 

72.40.2 72.40.20 72.40.20.0 Internetes hirdetési felület eladása 

   Nem ide tartozik: az internetes hirdetési felületnek a 
webtulajdonosok általi eladása (72.30.30), internetes 
hirdetési felület megbízás alapján történõ eladása 
(74.40.11) 

   
72.5 Irodagép-, számítógép-javítás 

   
72.50 Irodagép-, számítógép-javítás 

72.50.1 
  

Irodagép-, számítógép-javítás 

 
72.50.11 72.50.11.0 Irodagép-javítás 

   Idetartozik: az iroda- és könyvelõgépek, -berendezések 
karbantartása és javítása, beleértve a fénymásológépeket 
is. 

 
72.50.12 72.50.12.0 Számítógép-javítás 

   Idetartozik: a számítógépek és perifériák javítása és 
karbantartása. 

   
72.6 Egyéb számítástechnikai tevékenység 

   
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység 



72.60.1 72.60.10 72.60.10.0 Egyéb számítástechnikai szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: személyi állomány oktatása 
számítógéprendszer használatára (80) 

73 KUTATÁS, FEJLESZTÉS 

   A kutatás, kísérleti fejlesztés típusai: az alapkutatás: olyan 
kísérleti vagy elméleti munka, amelynek elsõdleges célja 
új ismeretek szerzése a jelenségek és a megfigyelhetõ 
valóság alapjául szolgáló okokról, a felhasználás vagy 
alkalmazás szándéka nélkül; az alkalmazott kutatás: az új 
ismeretek megszerzése céljából végzett eredeti 
kutatómunka speciális, gyakorlati probléma megoldására; 
a kísérleti fejlesztés: olyan rendszeres tevékenység, amely 
a kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatokból nyert 
meglévõ ismereteken alapul, és új anyagok, termékek és 
eszközök elõállítására, új eljárások, módszerek és 
szolgáltatások bevezetésére és a már elõállítottak vagy 
bevezetettek lényeges tökéletesítésére irányul. A 
tudományos kutatás és kísérleti fejlesztés jellemzõi: az 
alkotás eleme, az újdonság eleme, a tudományos 
módszerek alkalmazása és az új ismeret létrehozása. A 
találmány, szabadalom akkor tartozik ide, ha közvetlenül 
K+F tevékenység eredménye. 

   Nem ide tartozik: a gyártás és gyártmányfejlesztés 
(74.20.35), a konkrét gazdasági, társadalmi hasznosításra 
készülõ mûszaki, gazdasági tanulmány (74.20.31, 
74.87.16), a K+F eredménye alapján készülõ tervezés, 
termékelõállítás (egyedi gép, berendezés) és más 
szolgáltatások, a keletkezett vagyoni értékû jogok 
elkülönült forgalmazása (52), a részben K+F költségeként 
elszámolható, de elkülönülten végzett, az SZJ-ben 
máshova sorolt szolgáltatások (pl. mérések, vizsgálatok) 
(74.30.), általános célú adatgyûjtés (74.13.11), mérnöki 
szakértés, tervezés (74.20), tesztelés (74.30.1), 
szabványosítás, szabványalkotás, szabadalom kidolgozás 
(74.20), a mûszaki fejlesztést szolgáló pályázatok, a 
termelés-szervezés, a K+F programok koordinálása, 
adminisztratív irányítása (74.14.21.0), a termelési 
üzletviteli tanácsadás (74.14.15), a kísérleti félüzemek, 
üzemek, építmények megvalósítása (ÉJ), üzemszerû 
mûködtetése, tudományos szakmai rendezvények, 
bemutatók, kiállítások megszervezése (74.87.15). 

   
73.1 Mûszaki kutatás, fejlesztés 

   
73.10 Mûszaki kutatás, fejlesztés 

   Természettudományi és mûszaki (mérnöki) kutatás, 



kísérleti fejlesztés, a módszeres tanulmányozás és alkotó 
tevékenység a természet-, orvos-, mezõgazdasági- stb. 
tudomány területén az ismeretanyag növelése és azok 
alkalmazásának tökéletesítése céljából. A mûszaki 
kutatás, kísérleti fejlesztés olyan folyamat, amelynek 
alapján új technológiák és új termékek hozhatók létre. A 
K+F munka során, annak eredményeképpen kísérleti 
jelleggel elõállított termék (beleértve a számítástechnikai 
kísérleti szoftvereket is), ezen belül a prototípus általában 
a K+F része mindaddig, amíg a szükséges módosítást, 
tesztelést befejezték. (A K+F a fejlesztés megkezdésétõl a 
nullszéria elõállításának megindításáig tart.) A kísérleti 
jelleg feltételezi, hogy a prototípus üzembe nem állítható. 
Abban az esetben, amikor a tényleges K+F munka 
befejezõdött és a létrejött produktum üzembe állítható, ez 
esetben a megfelelõ termékjegyzék (BTO, ÉJ) szerinti 
besorolási számot kell alkalmazni. 

   A multidiszciplináris kutatás, fejlesztés a 73.10.1-be 
tartozik. 

73.10.1 
  

Természettudományi kutatás, fejlesztés 

 
73.10.11 73.10.11.0 Természettani kutatás, fejlesztés 

   Idetartozik: pl. a fizika, a hõ-, a fénytan, az 
elektromágnesesség, a csillagászat, a matematika, a 
számítástechnika, a földtan területén végzett kutatás, 
fejlesztés. 

 
73.10.12 73.10.12.0 Kémiai, biológiai kutatás, fejlesztés 

   Idetartozik: pl. a katalízis, a fermentáció, az állat-, a 
növény- és a mikroorganizmus-élettan, az ökológia 
területén végzett kutatás, fejlesztés. 

 
73.10.13 73.10.13.0 Mûszaki, technológiai kutatás, fejlesztés 

   Idetartozik: pl. a kohászat, gépészet, elektromos, 
távközlés, hajózás, repülésügy, építõ- és építészet, 
információtechnológia stb. területén folytatott kutatás, 
fejlesztés. 

 
73.10.14 73.10.14.0 Agrártudományi kutatás, fejlesztés 

   Idetartozik: a mezõgazdasági technika, a gyümölcskultúra, 
az erdészet, az állattenyésztés és a halászat területén 
végzett kutatás, fejlesztés. 

 
73.10.15 73.10.15.0 Orvostudományi, gyógyszerészeti kutatás, fejlesztés 

   Idetartozik: a betegségek kezelésére, a megelõzésre, a 
gyógyszerekre vonatkozó kutatás, fejlesztés. 



 
73.10.16 73.10.16.0 Egyéb természettudományi kutatás 

   Idetartozik: a multidiszciplináris jellegû kutatás, 
fejlesztés, a környezetvédelmi kutatás stb. 

   
73.2 Humán kutatás, fejlesztés 

   
73.20 Humán kutatás, fejlesztés 

73.20.1 
  

Társadalomtudományi kutatás 

 
73.20.11 73.20.11.0 Kulturális, szociológiai, pszichológiai kutatás 

   Idetartozik: az irodalom, a filozófia, a történettudomány, a 
jólét, a neveléslélektan, a szociológia, a pszichológia stb. 
területén folytatott kutatás, fejlesztés. 

 
73.20.12 73.20.12.0 Közgazdaság-tudományi kutatás 

   Idetartozik: a közgazdaság-tudományi elméletek, 
vállalatirányítás, pénzügyek, statisztika stb. területén 
folytatott kutatás, fejlesztés. 

   Nem ide tartozik: a piackutatás (74.13.11) 

 
73.20.13 73.20.13.0 Jogtudományi kutatás 

   Idetartozik: a közjog, polgári jog stb. területén folytatott 
kutatás, fejlesztés. 

 
73.20.14 73.20.14.0 Nyelvészeti, nyelvi kutatás 

   Idetartozik: a nyelvszerkezet, az idegen nyelvek stb. 
területén folytatott kutatás, fejlesztés. 

 
73.20.15 73.20.15.0 Egyéb társadalomtudományi humán kutatás 

   Ide tartoznak az egyéb társadalom és humán kutatások 
(történelmi, politikai, mûvészeti stb.), továbbá a humán 
interdiszciplináris kutatások. 

  

74 EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 

   74.1 Jogi, gazdasági tevékenység 

   
74.11 Jogi tevékenység 

74.11.1 
  

Jogi szolgáltatás 

 
74.11.11 74.11.11.0 Jogi tanácsadás, képviselet büntetõeljárásban 

   Idetartozik: a büntetõjog területén végzett jogi tanácsadás, jogi 
védelem és ennek keretében a kapcsolódó jogi dokumentumok 
(jogi fogalmazvány, beadvány) készítése. 



 
74.11.12 74.11.12.0 Jogi tanácsadás, képviselet egyéb jogi eljárásban 

   Idetartozik: a büntetõeljáráson kívül, más bírósági, 
törvényszéki eljárásban pl. polgári ügyekben adott jogi 
tanácsadás, jogi képviselet és ennek keretében a kapcsolódó 
jogi dokumentumok (fogalmazvány, beadvány stb.) készítése. 

 
74.11.13 74.11.13.0 Jogi tanácsadás, képviselet kvázi bírósági testületek törvényes 

eljárásaiban 

   Idetartozik: az egyéb törvényi eljárás során végzett jogi 
tanácsadás, jogi képviselet és ennek keretében a kapcsolódó 
jogi dokumentumok (fogalmazványok, beadványok) készítése. 

 
74.11.14 74.11.14.0 Jogi tanácsadás, képviselet szerzõi jogi, iparjogvédelmi 

eljárásban. 

   Idetartozik: a szerzõi és szabadalmi jogokkal, a 
szabadalommal, a használati mintaoltalommal, az ipari 
mintaoltalommal, a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmával, 
továbbá a mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiai 
oltalmával kapcsolatos jogi eljárás, az ilyen ügyekkel 
kapcsolatos jogi tanácsadás, jogi képviselet és ennek keretében 
a kapcsolódó jogi dokumentumok (fogalmazvány, beadvány 
stb.) készítése. 

 
74.11.15 74.11.15.0 Jogi dokumentálás 

   Idetartozik: bármilyen irathitelesítés, certifikálás, elõkészítés, 
közjegyzõi okirat megszerkesztése, érvényessé tétele, 
megállapodások megfogalmazása és jogi tranzakciók 
elõkészítése, fõként vagyonjogban, kereskedelmi jogban, 
vállalati jogban, családjogban, örökösödési jogban és privát 
nemzetközi jogban, egyéb jogi tanács és támogatás, valamint 
képviselet a bíróságon, közigazgatásban, nem peres 
gyakorlatban, fõként a fent említett szerzõdések szempontjából 

 
74.11.16 74.11.16.0 Aukcióval kapcsolatos jogi eljárás 

   Idetartozik: az aukció során a vagyonátruházással kapcsolatos 
jogi szolgáltatás. 

 
74.11.17 74.11.17.0 Egyéb jogi szolgáltatás 

   Idetartozik: az ügyfelek részére a jogokra, jogi 
kötelezettségekre vonatkozó tanácsadás, okirat ügyvédi 
letéteményezése, önálló bírósági végrehajtás stb. 

   
74.12 Számviteli, adószakértõi tevékenység 

74.12.1 
  

Számviteli, auditálási szolgáltatás 

 
74.12.11 74.12.11.0 Könyvvizsgálat (audit) 



   Idetartozik: a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítõ 
melléklet valódiságának és szabályszerûségének, a számviteli 
törvény és a társasági szerzõdés betartásának ellenõrzése, az 
éves beszámoló, a vagyonmérleg véleményezése, a mérleg 
(alapító, nyitó, felszámolási stb.) hitelesítése független 
könyvvizsgáló által. A könyvvizsgálat célja annak 
megállapítása, hogy az éves beszámoló megbízható és valós 
képet ad-e a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetérõl, a 
mûködés eredményérõl. Könyvvizsgálat szükséges továbbá az 
apport értékeléséhez, hitelesítéséhez, az értékpapír 
forgalmazásához kapcsolódó tájékoztatók pénzügyi 
hitelesítéséhez és más, jogszabályban meghatározott esetekben. 

 
74.12.12 74.12.12.0 Beszámoló felülvizsgálata 

   Idetartozik: az éves és idõközi beszámolók, számviteli 
jelentések felülvizsgálata, áttekintése, ellenõrzése hitelesítés 
nélkül. 

 
74.12.13 74.12.13.0 Számviteli jelentés összeállítása 

   Idetartozik: a számviteli jelentés, beszámoló elkészítése a 
megbízó által vezetett könyvviteli, számviteli információk 
alapján. 

   Nem ide tartozik: az adóbevalláshoz szükséges dokumentumok 
elkészítése (74.12.30). 

 
74.12.14 74.12.14.0 Egyéb számviteli szolgáltatás 

   Idetartozik: pl. az elõzetes beszámolók összeállítása, 
elkészítése, értékelése. 

   Nem ide tartozik: az üzletviteli tanácsadás, értékelés 
(74.14.12). 

74.12.2 74.12.20 74.12.20.0 Könyvelés 

   Idetartozik: a könyvelés, könyvvezetés a vállalkozó vagyoni, 
pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható eseményekrõl 
(folyamatosan, a számviteli szabályoknak megfelelõen vezetett 
folyamatos nyilvántartás, illetve zárás), vámokmánykitöltés, 
bérszámfejtés. 

   Nem ide tartozik: az adóbevalláshoz szükséges külön könyvelés 
(74.12.30). 

74.12.3 74.12.30 74.12.30.0 Adótanácsadás 

   Idetartozik: az adócsökkentés, szabályszerû adóeljárás 
érdekében történõ adótanácsadás magánszemélyek és 
vállalkozók számára. Az adóhatóság által kért adóbevallások, 
kimutatások és dokumentumok összeállítása, az adózás 
tervezése, az eljárás helyességének ellenõrzése, a jogilag elõírt 
dokumentumok elkészítése, a megbízó képviselete. Az adó-



visszatérítéssel kapcsolatos könyvelés. 

   Nem ide tartozik: a jogi képviselet (74.11.12) 

   
74.13 Piac-, közvélemény-kutatás 

74.13.1 
  

Piac-, közvélemény-kutatás 

 
74.13.11 74.13.11.0 Piackutatás 

   Idetartozik: a piackutatás, a versenyhelyzet elemzése és a 
fogyasztók magatartásának, preferenciáinak vizsgálata, 
felhasználva monográfiákat, statisztikákat, ökonometriai 
modelleket és egyéb kutatási eredményeket, módszereket. 

   Nem ide tartozik: a közvélemény-kutatás (74.13.12), a hirdetés 
(74.40.1). 

 
74.13.12 74.13.12.0 Közvélemény-kutatás 

   Idetartozik: az információ gyûjtése a társadalmi, gazdasági, 
politikai és egyéb kérdésekrõl alkotott közvéleményrõl. 

   Nem ide tartozik: a hasonló jellegû felmérés a fogyasztói 
magatartásról és preferenciákról (74.13.11). 

   
74.14 Üzletviteli tanácsadás 

74.14.1 
  

Üzletviteli tanácsadás 

   
Nem ide tartozik: a nem mérnöki, nem mûszaki szakértés, 
tanácsadás gazdasági tevékenységi területeken (74.87.16), a 
mérnöki szakértés, tanácsadás (74.20). 

 
74.14.11 74.14.11.0 Általános üzletviteli tanácsadás 

   Idetartozik: egy szervezet vezetõsége számára az 
üzletpolitikára, a stratégiára, az átfogó tervezésre, felépítésre, 
irányításra vonatkozó tanácsadás, pl. üzletpolitika, szervezeti 
struktúra (döntéshozatali rendszer, mely jobban megfelel a 
szervezeti céloknak), jogi szervezettség, stratégia, üzleti tervek, 
vezetõi információs rendszer meghatározása, vezetõi jelentések 
és ellenõrzések fejlesztése, profitnövelõ programok 
kifejlesztése és egyéb olyan szolgáltatások, amelyekhez egy 
szervezet felsõ vezetésének különös érdeke fûzõdhet. 

   Nem ide tartozik: a vezetõi információs rendszerrel kapcsolatos 
számítástechnikai tanácsadás (72.10.10). 

 
74.14.12 74.14.12.0 Pénzügyi üzletviteli tanácsadás 

   Idetartozik: egy szervezet vezetõsége számára elsõsorban a 
pénzügyi döntéshozásra vonatkozó tanácsadás: pl. forgótõke, 
likviditás menedzselése, ideális tõkeösszetétel meghatározása, 
befektetési lehetõségek elemzése, számviteli rendszer, 



költséggazdálkodási rendszer fejlesztése, üzleti lehetõségek 
felvásárlási és fuzionálási szempontok szerinti értékelése. 

   Nem ide tartozik: az értékpapír-ügynöki és alapkezelési 
szolgáltatás (67.12.10), a vállalati adótanácsadás (74.12.30), a 
rövid távú portfólióra vonatkozó, nem elkülönülten végzett 
értékpapír-ügynöki tanácsadás (67.12.10). 

 
74.14.13 74.14.13.0 Marketing üzletviteli tanácsadás 

   Idetartozik: egy szervezet vezetõsége számára a 
marketingstratégia, marketingpolitika meghatározására és a 
marketingtevékenység kialakítására vonatkozó tanácsadás: pl. a 
marketingstratégia, a vevõszolgálat és nyitvatartási politika 
meghatározása, értékesítésmenedzsment megszervezése, 
értékesítési csatornák (pl. nagy- és kiskereskedelmi 
forgalmazás, direct mail, franchise) és folyamatok kialakítása, 
csomagolás, valamint mindazok a szolgáltatások, amelyek egy 
szervezet stratégiai vagy operatív marketingtevékenységéhez 
szükségesek. 

   Nem ide tartozik: a PR-tevékenység (74.14.16), a hirdetés 
(74.40.12), a grafikai szolgáltatás (74.87.13). 

 
74.14.14 74.14.14.0 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás 

   Idetartozik: egy szervezet vezetõsége számára az emberi 
erõforrás menedzselésével kapcsolatos tanácsadás: pl. a 
személyzeti tevékenység felülvizsgálata, emberierõforrás-
politika fejlesztése. 

 
74.14.15 74.14.15.0 Termelésszervezési tanácsadás 

   Idetartozik: egy szervezet vezetõsége számára végzett, a 
hatékonyság növelésére, az elõállítási költségek csökkentésére 
és a termékminõség javítására irányuló tanácsadás: pl. a 
termelési folyamatban felhasznált anyagok hatékony 
hasznosítása, készletgazdálkodási és ellenõrzési feladatok, 
minõségi standardek meghatározása, idõ- és 
mozgástanulmányok, teljesítményszabványok, biztonsági 
elõírások, hivatalirányítás és egyéb, a felsoroltakhoz 
kapcsolódó termelésirányítási tevékenységek tervezése és 
megvalósítása, ideértve az agronómus és az agrárközgazdász 
által nyújtott termelésszervezési tanácsadást. 

   Nem ide tartozik: a mûszaki, technológiai tervezés, tanácsadás 
(74.20.3). 

 
74.14.16 74.14.16.0 PR üzletviteli tanácsadás 

   Idetartozik: egy szervezet vezetõsége számára végzett azon 
tanácsadás, amelynek céliránya a szervezetekkel és a 
magánszemélyekkel, a nagyközönséggel, a kormánnyal, a 
választókkal és a részvényesekkel való kapcsolat, valamint a 



cégrõl kialakított kép (image) javítása, fejlesztése. 

   Nem ide tartozik: a közvélemény-kutatás (74.13.12), a 
reklámtervezés, -készítés (74.40.12.0). 

 
74.14.17 74.14.17.0 Egyéb üzletviteli tanácsadás 

   Idetartozik: az egyéb üzleti ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, 
az iparfejlesztési, a turizmus és a regionális fejlesztési 
tanácsadó szolgáltatás. 

   Nem ide tartozik: a mûszaki, mérnöki szolgáltatás (74.20.3) 

74.14.2 
  

Egyéb üzleti tanácsadás 

 
74.14.21 74.14.21.0 Témamenedzselés, programkoordinálás 

   Idetartozik: valamely tervezett feladat, téma elõkészítése, 
megvalósítása során az erõforrások felhasználásának 
koordinálása és felügyelete a megrendelõ érdekében. 
Kiterjedhet pl. a költségvetés elkészítésére, a 
költségellenõrzésre, a beszerzések (anyagellátás) 
megszervezésére, az ütemezés és más végrehajtási feltételek 
tervezésére, az alvállalkozók munkájának koordinálására, 
felügyeletére (project management). 

   Nem ide tartozik: az integrált mérnöki szolgáltatás (74.20.40), 
az építõipari projekt menedzselése, fejlesztése, irányítása, 
beruházásszervezés (74.20.60). 

 
74.14.22 74.14.22.0 Máshova nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás 

   Idetartozik: egy szervezet vezetõsége részére végzett, máshova 
nem sorolható egyéb üzleti tanácsadás, kivéve a 
vagyonkezelést. 

   
74.15 Vagyonkezelés 

74.15.1 74.15.10 74.15.10.0 Vagyonkezelés 

   Idetartozik: a vagyonkezelõ (holding) társaság által a 
tulajdonában álló gazdasági szervezetek csoportja fölött 
gyakorolt irányító, ellenõrzõ szolgáltatás. 

   
74.2 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 

   
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 

74.20.2 
  

Építészeti szolgáltatás 

   Idetartozik: nemcsak az új építményberuházáshoz, hanem az 
épületfenntartás, -felújítás, -rekonstrukció kivitelezéséhez 
szükséges anyagi eszközökre, az építmény minõségének, 
állagának értékelésére vonatkozó tanácsadás és egyéb építészeti 
szolgáltatás. 



   Nem ide tartozik: az építõipari projektmenedzselés, építõipari 
beruházásszervezés (74.20.60). 

 
74.20.21 74.20.21.0 Építészeti szakértés, tanácsadás 

   Idetartozik: az építészeti szakterületre vonatkozó tanácsadás, 
javaslattétel. Olyan elõtanulmányok, ütemtervek készítése, 
amelyek a területkihasználáshoz, klimatikus és környezeti 
elvárásokhoz, az átvételhez kötött feltételekhez, 
költségkeretekhez, helykiválasztáshoz, az építés ütemezéséhez 
kapcsolhatók, valamint az ezekhez hasonló feladatok 
elvégzésével összefüggõ egyéb építési, beruházási 
tervjavaslatok, ütemezések készítése. 

 
74.20.22 74.20.22.0 Építészeti tervezés 

   Idetartozik: az építmények építészeti tervezése, amely az 
alábbiak valamelyikét, vagy együttesét tartalmazhatja: 

   - vázlatterv, amelynek során a megrendelõvel együtt 
meghatározzák a fontosabb beruházási jellemzõket, a 
célkitûzéseket, a térszükségletet, a költségkeretet és az idõbeli 
ütemezést, 

   - tervvázlat készítése, beleértve az alaprajzot, a helyszínrajzot 
és a létesítmény külsõ ábrázolását is, 

   - tervjavaslat készítése, amely már precízebben ábrázolja a terv 
alapgondolatát, a helyszínre, az épületformára, a 
felhasználandó anyagokra, a statikai, gépészeti, villamossági 
rendszerekre és a várható kivitelezési költségekre vonatkozóan, 

   - végleges terv, így rajzok és megfelelõ részletességû mûleírás 
készítése, amelyek mind a pályázat beadásakor, mind a kivitel 
során használhatók, továbbá szakértõi tanácsadás a megrendelõ 
számára a tender kiírásakor és elbírálásakor. 

 
74.20.23 74.20.23.0 Egyéb építészeti szolgáltatás 

   Idetartozik: minden egyéb, építészi szakértelmet igénylõ 
szolgáltatás, mint pl. bemutatkozó-ajánlati anyag, makett, 
megvalósulási tervek készítése. 

74.20.3 
  

Mûszaki mérnöki szolgáltatás 

 
74.20.31 74.20.31.0 Mûszaki szakértés, tanácsadás 

   Idetartozik: a mérnöki tanácsadás, a mûszaki 
megvalósíthatósági elõtanulmányok és beruházási 
hatástanulmányok készítése, a projekt körvonalazását megelõzõ 
szaktanácsadás, a megvalósíthatósági tanulmányok, környezeti 
hatástanulmányok, beruházásgazdasági számítás, becslés 
készítése stb., a létezõ berendezésekre vonatkozó vagy vitás 
esetekben szükséges mûszaki tanácsadás, statikai, gépészeti és 
villamossági berendezésekkel kapcsolatos kockázatbecslés, 
peres és peren kívüli jogvitákban igazságügyi szakvélemény 



készítése. Egyéb tudományos szakértõi szolgáltatások 

 
74.20.32 74.20.32.0 Épület tartószerkezet, alapozás tervezése 

   Idetartozik: a lakó-, a kereskedelmi, az ipari, valamint 
intézményi épületek tartószerkezetei statikus tervezése, 
tervvázlat készítése, projekt kidolgozása, kiviteli terv 
specifikációja, illetve az épület kivitelezési megbízója számára 
pontos specifikáció készítése. 

   Nem ide tartoznak: azok a mérnöki szolgáltatások, amelyek 
szerves részei a 74.20.34, 74.20.35 és a 74.20.36 alá sorolt, a 
termelõüzemek vagy a hozzájuk kapcsolódó helyiségek 
mélyépítési munkálataira vonatkozó mérnöki tervezõ 
szolgáltatásnak. 

 
74.20.33 74.20.33.0 Építmény gépészeti, villamossági tervezése 

   Idetartozik: az energiaellátó rendszer, a világítás, a tûzjelzõ 
rendszer, a kommunikációs rendszer, és az egyéb villamossági 
berendezések, a fûtés, szellõzés, klímaberendezés, hûtés és 
egyéb gépészeti berendezés gépészeti és villamosmérnöki 
tervezése épülettípustól függetlenül. 

 
74.20.34 74.20.34.0 Mélyépítmény mûszaki tervezése 

   Idetartozik: az alábbi mélyépítési munkálatok mérnöki 
tervezése: 

   - a hidak és viaduktok, a gátak, a vízgyûjtõ medencék, a 
védõfalak, az öntözõrendszerek, az árvízvédelmi munkálatok, 

   - az alagutak, országutak és városi utak, beleértve a többszintû 
csomópontokat és a velük kapcsolatos munkálatokat is, 

   - a zsilipek, csatornák, rakpartok, kikötõk, 

   - a vízellátás, víztisztítás, vízelosztók, 

   - vezeték- és csatornahálózat, 

   - az ipari- és szilárdhulladék-feldolgozó üzemek és egyéb 
mélyépítési beruházások. 

   Idetartozik: továbbá az elõzetes tervvázlatok készítése, 
projektkidolgozás vagy részletes mûszaki leírás kidolgozása a 
mélyépítési munkálatok megrendelõi számára. 

 
74.20.35 74.20.35.0 Technológia-, terméktervezés 

   Idetartozik: a termelési folyamatok, technológiák tervezése, 
elõzetes koncepciók, fejlesztési kérdések, részletes tervek 
kidolgozása, mûszaki követelmények meghatározása. 

   Nem ide tartozik: a folyamatirányítási és minõségbiztosítási 
rendszerek, automatizált gyártóhelyek tervezése, szerelése 
(33.30.10), ipari beruházások szerelésének helyszíni 
mûvezetése (74.20.60), integrált mérnöki szolgáltatás 
(74.20.40). 



 
74.20.36 74.20.36.0 Egyéb mûszaki tervezés 

   Ide tartoznak az egyéb, különleges mérnöki tervezõi 
szolgáltatások, mint pl. az akusztikai és rezgéstani mérnöki 
tervezés, a közlekedésszabályozó rendszerek tervezése, a 
prototípus és az új termékek részletes mérnöki tervezése, más, 
különleges mérnöki tervezés. 

   Nem ide tartozik: a termékek esztétikai formatervezése és 
komplex mérnöki eljárásokat nem igénylõ termékek (pl. bútor) 
teljes körû tervezése (74.87.13). 

 
74.20.37 74.20.37.0 Egyéb mérnöki szolgáltatás 

   Ide tartoznak az eddig fel nem sorolt mérnöki szolgáltatások, 
mint pl. a talajmechanikai mérnöki tevékenység (a szolgáltatás 
célja építészek számára a földfelszín alatti rétegekre vonatkozó 
információk begyûjtése, tanulmány elkészítése), a korrózióra 
vonatkozó mérnöki szolgáltatás (ez magába foglalja a korrózió 
okának, a meghibásodásnak a kivizsgálását, kiderítését, 
ellenõrzését, és a szakvélemény elkészítését); vízmérnöki 
tervezés, szakértés, vízkészletbecslés, minõségvédelem stb. 

74.20.4 74.20.40 74.20.40.0 Integrált mérnöki szolgáltatás 

   Idetartozik: mindenfajta létesítmény kulcsrakész 
megvalósításának teljes körû mérnöki kiszolgálása, 
fõvállalkozása, konzultáns mérnöki szolgáltatása, 
projektvezetése, beleértve: 

   - a beruházást megelõzõ megvalósíthatósági tanulmányok 
készítését, 

   - a tervezés lebonyolítását, 

   - a tervpályázat lebonyolítását, 

   - az engedélyeztetést, 

   - költségbecslés készítését, 

   - az ajánlattételi eljárás kiírását, lebonyolítását és elemzését, 

   - a szerzõdés megkötését, 

   - a költségek alakulásának ellenõrzését, 

   - a mûszaki ellenõrzést és átvételt, 

   - az anyag- és gépbeszerzést a megrendelõ vagy tulajdonos 
nevében, 

   - bármely más, a megbízónak nyújtott mérnöki szolgáltatást, 
amely egy létesítmény kulcsrakész megvalósításának részét 
képezi. 

   Nem ide tartozik: az ipari folyamatirányító berendezések és 
automatizált üzemek tervezése és szerelése (33.30.10) 



74.20.5 
  

Település-, tájrendezés, -tervezés 

 
74.20.51 74.20.51.0 Településtervezés 

   Idetartozik: a településfejlesztési koncepció, a 
településrendezési, településszerkezet-szabályozó terv 
készítése, a terület hasznosításával, rendezésével, a telek 
kiválasztásával, felmérésével és hasznosításával, az 
úthálózattal, valamint a területgondozással kapcsolatos 
szolgáltatás, tanulmányterv készítése. Ide tartoznak a 
településfejlesztési programok környezeti tanulmányainak, 
elkészítése a tervszerû, koordinált településfejlesztés 
megteremtése, fenntartása érdekében. 

   Nem ide tartozik: a nem lakóingatlan-beruházása és eladása 
(70.11.12) 

 
74.20.52 74.20.52.0 Tájrendezés, -tervezés 

   Idetartozik: az épületekkel, az építményekkel és településekkel 
összefüggõ zöldterületi létesítmények tereprendezési, önálló 
táj- és kertépítészeti terveinek készítése, a parkok, a 
kereskedelmi hasznosítású területek, a lakónegyedek esztétikai 
tájrendezési, kertépítési tervezése. Ez magában foglalja a 
helyszínrajz készítését, a fejlesztés részletezését, a költségek 
becslését, a növénytelepítés, sövénykerítések, sétányok 
tervezését, valamint a kivitelezés ellenõrzését. 

   Nem ide tartozik: a zöldterületek létesítése (01.41.12.1). 

74.20.6 74.20.60 74.20.60.0 Építési projektvezetés 

   Idetartozik: a tulajdonos, illetve a megrendelõ érdekében az 
építési és mûszaki felügyelet, annak biztosítása, hogy a 
megvalósítás összhangban álljon a végleges kiviteli tervvel. Az 
irodai és helyszíni szolgáltatás tartalmazza a következõket: 

   - kivitelezési szemle, ellenõrzés, beleértve a végleges mûszaki 
átadást, átvételt, 

   - munkafolyamat elõkészítése, 

   - tervezés, ütemezés, 

   - költségbecslés a projekt különbözõ ütemeire, 

   - tenderek kiírása és elemzése, 

   - szerzõdéskötés (építészet, mérnöki munkák, építés), 

   - a dokumentum-áramlás ellenõrzése, 

   - költségek alakulásának ellenõrzése, 

   - segítségnyújtás és tanácsadás az építkezés miatt esetlegesen 
felmerülõ egyéb menedzselési kérdésekben, 

   - anyag- és gépbeszerezés a megrendelõ vagy a tulajdonos 



nevében. 

   Nem ide tartozik: az építésen kívüli projektmenedzselés 
(74.14.21). 

74.20.7 
  

Mérnöki jellegû mûszaki szolgáltatás 

 
74.20.71 74.20.71.0 Földtani szakértés 

   Idetartozik: a geológiai, geofizikai, geokémiai és egyéb 
földtani, ásványi lelõhelyekre, kõolaj-, földgáz-, és vízkészletre 
vonatkozó tudományos tanácsadás, szakértés, a lelõhelyek 
feltáró geológiai és geofizikai kutatása, készletfeltáró 
kutatófúrás (építményt nem eredményezõ). 

   Nem ide tartozik: a talaj próbafúrása talajmintavétel, építési, 
geofizikai, geológiai és hasonló célokra (45.12.10). 

 
74.20.72 74.20.72.0 Földtani vizsgálat 

   Idetartozik: a földfelszín alatti alakzatokról, földformációról, 
réteg- és kõzetszerkezetrõl való információgyûjtés pl. 
szeizmográfiai, gravimetriai és magnetométeres vizsgálati 
módszerek segítségével. 

   Nem ide tartozik: a talajmechanikai mérnöki tevékenység, (a 
szolgáltatás célja építészek számára a földfelszín alatti 
rétegekre vonatkozó információk begyûjtése, tanulmány 
elkészítése) (74.20.36), a talajmintavétel, próbafúrás 
(45.12.10). 

 
74.20.73 74.20.73.0 Földmérés, térképészet 

   Ide tartoznak a földfelszín alakulásának, helyzetének, 
határvonalainak felmérését felhasználva az adatgyûjtés 
különbözõ vizsgálati módszerei (pl. tranzit, fotogrammetriai, 
hidrográfiai) térképkészítés céljából, beleértve a mûholdas 
adatfelvételt is. 

 
74.20.74 

 
Térképkészítés, meteorológia, vízjelzés 

  
74.20.74.1 Térképkészítés 

   Idetartozik: a térképkészítés (új és régi átdolgozása), amely 
magában foglalja az úthálózati, a kataszteri, a topográfiai, a 
síkrajzi és a vízrajzi térképek készítését, információforrásként 
felhasználva nem csak a felmérés eredményeit, hanem más 
térképeket és forrásokat is. 

   Nem ide tartozik: a térképkiadás (22.11.52), atlaszkiadás 
(22.11.4), földgömbkiadás (22.11.5). 

  
74.20.74.2 Meteorológiai szolgálat 

  
74.20.74.3 Vízjelzõ-szolgáltatás 



 
74.20.75 74.20.75.0 Nem mérnöki mûszaki tanácsadás 

   Idetartozik: pl. a nem mérnöki ásvány- és kõzettani, geológiai, 
geokémiai és környezetvédelmi geológiai tanácsadás, a 
mûszaki rajzolás. 

   
74.3 Mûszaki vizsgálat, elemzés 

   
74.30 Mûszaki vizsgálat, elemzés 

74.30.1 
  

Mûszaki vizsgálat, elemzés 

   Idetartozik: az anyag- és termékvizsgálat valamennyi típusa 
(minõség-ellenõrzés, minõségtanúsítás, szabványosítás), a 
környezetvédelmi mérések, az összetétel- és a 
tisztaságvizsgálatok, pl. ásványvizek, élelmiszerek stb. 
esetében, a minõség és a megbízhatóság vizsgálata, a 
hibaelemzés, az anyagok minõsítése stb. Idetartozik: a mûszaki 
jellemzõk, a termékek vagy anyagok paramétereinek, pl. 
erõsségének, vastagságának, tartósságának, villamosságvezetõ 
képességének, radioaktivitásának stb. vizsgálata. Idetartozik: 
még a textíliák vizsgálata, a hegesztések és illesztések 
vizsgálata, a komplett gépek, a motorok, gépkocsik, 
felszerelések és elektronikus berendezések teljesítményének 
vizsgálata, hajók, repülõgépek stb. modellek vagy 
mintadarabok felhasználásával, vagy anélkül történõ vizsgálata. 

   Nem ide tartozik: az orvosi és fogorvosi vizsgálati tevékenység 
(85.1). 

 
74.30.11 

 
Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés 

   Idetartozik: a különféle anyagok (pl. levegõ, víz, települési és 
ipari hulladék, tüzelõanyag, üzemanyag, termõföld, ásványi 
anyag, élelmiszer és vegyszer) kémiai és biológiai 
tulajdonságainak vizsgálata, elemzése. Ide tartoznak az 
élelmiszer-termeléssel kapcsolatos állat-egészségügyi, növény-
egészségügyi, növényvédelmi vizsgálat, valamint a fentiekkel 
kapcsolatos tudományos vizsgálatok is, pl. mikrobiológiai, 
biokémiai, bakteriológiai stb. 

   Nem ide tartozik: a mezõgazdasági fajtaminõsítés(74.87.16.1), 
az orvosi és fogászati vizsgálatok (85.11, 85.12, 85.13), az 
egészségügyi laboratóriumi vizsgálat (85.14.16). 

  
74.30.11.1 Termék, termelési tényezõ vizsgálata, elemzése 

  
74.30.11.2 Környezeti elem vizsgálata, elemzése 

   Idetartozik: a föld, a levegõ, a víz, a zaj, a rezgés és egyéb 
környezeti elem, környezet- és egészségkárosító tényezõk 
mérése, összetétel-, tisztaságvizsgálata, elemzése 



 
74.30.12 74.30.12.0 Fizikai tulajdonság elemzése 

   Idetartozik: a különféle anyagok (pl. fém, mûanyag, textil, fa, 
üveg, beton és egyéb anyagok) fizikai tulajdonságainak 
(szilárdság, alakíthatóság, hajlíthatóság, elektromos 
vezetõképesség, rádioaktivitás stb.) vizsgálata, valamint a 
feszültség, keménység, ütésszilárdság, fáradás és hõellenállás 
vizsgálata. 

 
74.30.13 74.30.13.0 Integrált mûszaki, elektronikai rendszer tesztelése 

   Idetartozik: a gépek, a motorok, a jármûvek, a szerszámok, a 
kommunikációs és más berendezések, egyéb eszközök és 
berendezések mechanikai és elektromos paramétereinek 
vizsgálata, tesztelése. A teszteljárást repülõgépek, hajók, gátak 
stb. esetében modelleken végzik. A vizsgálat és tesztelés 
eredményei általában a vizsgált objektum teljesítõképességi, 
viselkedési, mûködési jellemzõi értékelésében öltenek formát. 

 
74.30.14 74.30.14.0 Jármû mûszaki vizsgáztatása 

   Idetartozik: a személygépjármûvek, motorkerékpárok, buszok, 
tehergépjármûvek, kamionok és egyéb közúti szállítójármûvek 
rendszeres (kötelezõen elõírt) vizsgáztatása. 

   Nem ide tartozik: gépjármûvek, motorkerékpárok szervizelése, 
karbantartása (50.20.1, 50.20.2 és 50.40.40), kárbecslés 
(67.20.10.3). 

 
74.30.15 74.30.15.0 Egyéb mûszaki vizsgálat, ellenõrzés 

   Ide tartoznak a mûszaki, tudományos jellegû vizsgálatok, 
tesztelések, amelyek nem változtatják meg a vizsgált 
objektumot. Gépek részeinek, szerkezeteinek röntgen-, 
ultrahang- és mágneses vizsgálata hiba feltárása érdekében, sok 
esetben a helyszínen végezve. Hajók, repülõgépek, gátak, 
hegesztési munkálatok hitelesítése, repülõgép alkalmassági 
bizonyítványának kiadása, a mûalkotások hitelesítése, 
valódiság igazolása. 

   Nem ide tartozik: a biztosítótársaságok által végzett kárbecslés 
(67.20.10.3), a személygépkocsik mûszaki ellenõrzése 
(74.30.14). 

 
74.30.16 74.30.16.0 Egyéb vizsgálat, elemzés 

   Nem ide tartoznak: az orvosi laboratóriumi vizsgálatok 
(85.14.16). 

    
74.4 Hirdetés 

   
74.40 Hirdetés 

74.40.1 
  

Hirdetés 



 
74.40.11 74.40.11.0 Hirdetési-, reklámfelület, -idõ eladása jutalékért 

   Idetartozik: a reklám és hirdetés ügynöki, közvetítõi 
szolgáltatás, hirdetési idõ, hirdetési hely értékesítésének vagy 
bérbeadásának közvetítése. 

   Nem ide tartozik: a reklámfelület értékesítése kiadók által 
könyvben (22.11.6), napilapban (22.12.2), idõszaki 
kiadványokban (22.13.2), a képes-, levelezõ- és üdvözlõlapon, 
képen (22.15.2), az internetes webgazda általi eladás 
(72.30.30.0) és a máshova nem sorolt internetes eladás 
(72.40.20.0). 

 
74.40.12 74.40.12.0 Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés 

   Idetartozik: a reklámtervezés, -készítés, és -elhelyezés. 
Reklámeszközök és -filmek tervezése (gyártás nélkül). 

   Nem ide tartozik: piackutatás (74.13.11), közvélemény-kutatás 
(74.13.12), a hirdetéssel kapcsolatos fotoszolgáltatások 
(74.81.23), PR-szolgáltatás (74.14.16), a reklámfilmgyártás 
(92.11.31). 

 
74.40.13 74.40.13.0 Egyéb hirdetési szolgáltatás 

   Idetartozik: az egyéb, máshova nem sorolt reklámszolgáltatás, 
áruminták és más reklámanyagok kézbesítése. 

74.40.2 74.40.20 74.40.20.0 Reklámfelület, -idõ eladása 

   Idetartozik: a reklámfelület eladása hirdetõtáblán, épületeken, 
jármûveken, falterületeken, berendezéseken stb. közvetlenül a 
tulajdonos által névjogok eladása versenyekre, mérkõzésekre 
stadionoknak stb. Termék, szolgáltatás mozgókép 
megjelenítése stb. 

   Nem ide tartozik: a hirdetési felület, idõ eladása jutalékért ( 
74.40.11), a reklámfelület értékesítése kiadók által könyvben 
(22.11.6), napilapban (22.12.2), idõszaki kiadványokban 
(22.13.2), a képes-, levelezõ- és üdvözlõlapon, képen (22.15.2), 
az internetes webgazda általi eladás (72.30.30.0) és a máshova 
nem sorolt internetes eladás (72.40.20.0). 

   
74.5 Munkaerõ-közvetítés 

   
74.50 Munkaerõ-közvetítés 

74.50.1 
  

Munkaerõ-közvetítés 

 
74.50.11 74.50.11.0 Vezetõközvetítés 

   Idetartozik: a vezetõ személyek keresése, kiválasztása, 
kiközvetítése vezetõ beosztású (ügyvezetõ igazgató, igazgató, 
magasabb szintû vezetõ) pozíció betöltésére. A szolgáltatás a 



munkáltatónak és a munkát keresõnek egyaránt nyújtható. 
Tartalmazza a munkaköri leírások, önéletrajzok 
megszövegezését, a jelöltek átvilágítását, meghallgatását, a 
referenciák ellenõrzését stb., a jelentkezõk szelektálását, az 
adatok és egyéb információk ellenõrzését, begyûjtését. 

 
74.50.12 74.50.12.0 Egyéb munkaerõ közvetítése 

   Idetartozik: a vezetõkön kívüli munkavállalók szelektálása, 
kiválasztása, a munkáltatóhoz való közvetítése ideiglenes vagy 
tartós foglalkoztatásra. A szolgáltatás a munkáltatónak és a 
munkát keresõnek egyaránt nyújtható. Tartalmazza a 
munkaköri leírások, önéletrajzok megszövegezését, a jelöltek 
átvilágítását, meghallgatását, a referenciák ellenõrzését stb., a 
jelentkezõk szelektálását, az adatok és egyéb információk 
ellenõrzését, begyûjtését. 

   Nem ide tartozik: a vezetõ beosztású munkaerõ közvetítése 
(74.50.11). 

74.50.2 
  

Munkaerõ-kölcsönzés 

   Idetartozik: a kölcsönadó alkalmazásában álló munkaerõ 
rövidebb vagy hosszabb távú kölcsönzése más gazdasági 
szervezetnek, lakosságnak. 

 
74.50.21 74.50.21.0 Irodaimunkaerõ-kölcsönzése 

   Idetartozik: például a titkárnõ, ügyintézõ, recepciós, könyvelõ, 
adatrögzítõ, gépíró, szövegszerkesztõ munkakörök betöltésére 
alkalmas személyek kölcsönzése. 

 
74.50.22 74.50.22.0 Háztartásimunkaerõ-kölcsönzése 

   Idetartozik: a szobalányok, bébiszitterek, házvezetõnõk, 
társalkodónõk stb. háztartások részére történõ kölcsönzése. 

   Nem ide tartozik: speciális háztartási szolgáltatások, amelyet a 
szolgáltató a fizetett alkalmazottakkal végez, pl. takarítási 
szolgáltatás, a pázsitgondozás (01.41.12) 

 
74.50.23 74.50.23.0 Ipari-, egyéb szakmunkaerõ-kölcsönzése 

   Idetartozik: az építõmunkás, karbantartó, sofõr, gépkezelõ, 
szerelõmunkás, mozdonyvezetõ, szakmunkás, segédmunkás, 
rakodómunkás, eladószemélyzet stb. kölcsönzése. 

 
74.50.24 74.50.24.0 Ápolószemélyzet kölcsönzése 

   Idetartozik: az idõsek, betegek, fogyatékosok és egyéb, 
ápolásra szorultak szakszerû ellátására képes munkaerõ 
kölcsönzése. 

 
74.50.25 74.50.25.0 Egyéb munkaerõ kölcsönzése 

   Idetartozik: pl. a tanárok, egészségügyi személyzet, végrehajtó, 



egyéb máshova nem sorolt személyek kölcsönzése. 

   Nem ide tartozik: a színészek, mûvészek, sportolók közvetítése, 
szerzõdéseik intézése (74.87.17.1). 

   
74.6 Nyomozási, biztonsági tevékenység 

   
74.60 Nyomozási, biztonsági tevékenység 

74.60.1 
  

Nyomozási, biztonsági szolgáltatás 

 
74.60.11 74.60.11.0 Nyomozás 

   Idetartozik: az ügyfél kérésére kezdeményezett nyomozás 
bûncselekményekkel, lopásokkal, csalásokkal, bolti lopásokkal, 
tisztességtelen cselekedetekkel, eltûnt személyekkel, és egyéb, 
jogszabályba ütközõ cselekedetekkel összefüggésben belföldön 
vagy külföldön, valamint a bolti lopások elleni védelem. 

   Nem ide tartozik: a hitelminõsítési szolgáltatás (74.87.11), 
közbiztonság, közrend (75.24.1). 

 
74.60.12 74.60.12.0 Biztonságtechnikai tanácsadás 

   Idetartozik: az ügyfél biztonságtechnikai igényeinek 
konkretizálása a legalkalmasabb biztonsági rendszer 
összeállítására, a már meglévõ továbbfejlesztésére vonatkozó 
tanácsadás, az ipari, a lakás-, a közigazgatási stb. 
biztonságvédelem területén. 

   Nem ide tartozik: a számítógép- és adatvédelemmel 
kapcsolatos tanácsadás (72.10.10). 

 
74.60.13 74.60.13.0 Riasztórendszer-figyelõ szolgálat 

   Idetartozik: a betörés és a tûzesetek jelzésére használatos 
biztonsági jelzõrendszerekkel, berendezésekkel végzett 
monitoringszolgálat, a riasztó jelzéseinek vétele, valódiságuk 
ellenõrzése, igazolása, az érintett felek (rendõrség, tûzoltóság 
stb.) riasztása. Ide tartozik a távfigyelõ szolgálat is. 

   Idetartozik: még a távvezérlésû megfigyelõ szolgálat is. 

 
74.60.14 74.60.14.0 Páncélkocsis értékszállítás 

   Idetartozik: a páncélozott autóval végzett pénzszállítás, 
valamint az egyéb értékek felvétele, szállítása, õrzése 
vagyonvédõ személyzet kísérete mellett. 

   Idetartozik: a banki pénz és az értékpapír beszedése, szállítása 
és szállítás alatti õrzése is. 

 
74.60.15 74.60.15.0 Õrzõ-védõ szolgálat 

   Idetartozik: a személyvédelem (testõrszolgáltatás), a 
magántulajdon, a kereskedelmi és ipari létesítmények tûz, 



lopás, garázdaság és illegális behatolás elleni védelme, 
valamint az õrjárat és ellenõrzõ szolgáltatás, épületek védelmi 
és figyelõszolgálata, a biztonsági õrzõ szolgáltatás, az 
õrzõkutya-szolgáltatás, a parkolási, belépési és behajtási 
ellenõrzés. 

   Nem ide tartozik: az áruházi, bolti lopások elleni védelem 
(74.60.11). 

 
74.60.16 74.60.16.0 Egyéb biztonsági szolgáltatás  

   
Idetartoznak az egyéb, máshova nem sorolt biztonsági 
szolgáltatások, pl. biztonsági iratmegsemmisítés. 

   Nem ide tartozik: a számítógéppel és adatvédelemmel 
kapcsolatos biztonsági tanácsadás és konzultáció (72.10.10), 
nyomozókutya képzése, idomítása, beleértve a rendõrségit is 
(93.05.11). 

   
74.7 Takarítás, tisztítás 

   
74.70 Takarítás, tisztítás 

74.70.1 
  

Takarítás, tisztítás (ipari) 

 
74.70.11 74.70.11.0 Fertõtlenítés, kártevõk elleni védekezés 

   Idetartozik: a lakások, épületek, közlekedési eszközök 
rovartalanítása, rovarok, rágcsálók, valamint egyéb kártékony 
állatok kiirtása. Idetartozik: pl. a füsttel, gázzal való 
fertõtlenítés, valamint a kártevõk megjelenésének 
figyelõszolgálata, a szúnyogirtás is. 

   Nem ide tartozik: a mezõgazdasági kártevõirtás (ideértve a 
mezei nyulakat is) (01.41.11), a faanyag tûz és kártevõk elleni 
védelme, impregnálása (20.10.90) 

 
74.70.12 74.70.12.0 Ablaktisztítás 

   Idetartozik: a lakások és egyéb épületek ablaktisztítása, 
beleértve a külsõ ablaktisztítást liftrõl, vagy alpinmódszerrel. 

 
74.70.13 74.70.13.0 Épülettakarítás 

   Idetartozik: a lakások, kereskedelmi, államigazgatási és ipari 
épületek takarítása, tisztítása, a padlótisztítás és fényesítés, 
belsõ fal tisztítása, bútorpolírozás stb. és egyéb, hagyományos 
takarítás, valamint az új építmény elsõ takarítása az építéstõl 
elkülönülten végezve. 

 
74.70.14 74.70.14.0 Speciális tisztítás, takarítás 

   Idetartozik: a kórház, a számítógépterem, az iparban és a 
szállításban használatos tárolók, tartályok, a szállítóeszközök, 
az egyéb ipari, közlekedési, szolgáltatási berendezések, 



eszközök stb. speciális tisztítása, üvegtisztítás, 
sugárfertõtlenítés, tárgyak, helyiségek (pl. mûtõszoba) 
sterilizálása, fûtési és szellõzõcsatornák tisztítása. 

 
74.70.15 74.70.15.0 Kéménytisztítás, tüzeléstechnikai szolgáltatás 

   Idetartozik: a lakó- és középületekben üzemelõ 
tüzelõberendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló 
kémények és tartozékaik füstjáratának idõszakos tisztítása; 
mûszeres tüzelésbiztonsági és kéményvizsgálatok végzése, 
gázfogyasztó-berendezések bekötésével összefüggésben a 
kémények terhelhetõségének vizsgálata, megállapítása; 
tüzelõberendezések tûztéroldali tisztítása; a felülvizsgálati 
kötelezettség alá tartozó kéményeknél és tartozékaiknál 
füstnyomáspróba végzése; kémények idõszakos kiégetése. 

   Nem ide tartozik: központi fûtõberendezések javítása, 
karbantartása (28.22.92., 45.33.11). 

 
74.70.16 74.70.16.0 Egyéb tisztítás 

   Idetartozik: a busz, földalatti, vonat, repülõgép, hajó és más 
szállítójármû nem speciális eljárást igénylõ takarítása, 
tisztítása, valamint az egyéb, máshova nem sorolt tisztítási 
szolgáltatások. 

   Nem ide tartozik: a mezõgazdasági célra használatos 
helyiségek (baromfiól, disznóól stb.) takarítása (01.42.10), 
külsõ épülettisztítás (45.45.12), a gépjármûmosás (50.20.31), 
speciális jármûtisztítás (74.70.14), a szõnyeg, lakástextil, 
függöny, kárpit stb. tisztítása (93.01.1). 

   
74.8 Egyéb máshova nem sorolt gazdasági szolgáltatás 

   
74.81 Fényképészet 

74.81.2 
  

Portréfényképezés és hasonló szolgáltatások 

 
74.81.22 74.81.22.0 Portréfényképezés 

   Idetartozik: a stúdióban vagy az ügyfél kérésére annak 
otthonában, irodájában, egyéb helyen végzett fényképészeti 
szolgáltatás. A képeknek a lehetõ leghûebben kell tükrözniük a 
fizikai megjelenést és személyiséget. A szolgáltatásba 
általánosan beletartoznak a megrendelõ egyedi igényei alapján 
kért fényképelõhívások és a fényképmásolatok elkészítése is. 
Idetartozik: az útlevél- és személyiigazolvány-kép készítése, a 
csecsemõ- és gyermekportré, a családi és a divatfotózás, a 
katonaság és a munkahely részére végzett portréfényképezés. 

   Nem ide tartozik: a fénykép készítése automatával, érmés 
fotókészítés (93.05.12) 

 
74.81.23 74.81.23.0 Reklámfotózás 



   Idetartozik: az áruk, az ipari termékek, a divatáru, a ruházat, a 
gépek, az épületek, a személyek és tárgyak fényképezése public 
relation céljára, reklám céljára, brosúrák, újsághirdetések, 
kiállítások, katalógusok fotóinak elkészítése. 

 
74.81.24 74.81.24.0 Eseményfényképezés 

   Idetartozik: az események fényképezése, videofelvételezése, 
mint pl. díjkiosztó ünnepségek, esküvõk, kongresszusok, 
fogadások, divatbemutatók, sport- és közérdeklõdésre számot 
tartó friss, aktuális események stb. 

   Nem ide tartozik: a hírügynökségi, fotóriporteri szolgáltatás 
(92.40.10). 

 
74.81.25 74.81.25.0 Légi fényképezés 

   Idetartozik: a tájképfényképezés, felvételek készítése a 
földfelszíni szerkezetrõl és a földfelszínrõl, repülõgéprõl, 
helikopterrõl vagy más légijármûrõl. 

   Nem ide tartozik: a fotogrammetriai felvétel készítése és a 
mûhold segítségével történõ adatgyûjtés (74.20.73). 

 
74.81.26 74.81.26.0 Egyéb speciális fényképezés 

   Idetartozik: a személyek, a tárgyak, a jelenségek és helyszínek 
fotózása speciális technikával és készülékkel, pl. a víz alatti 
fényképezés, az orvosi és biológiai fényképezés és a 
mikrofényképészet. 

   Nem ide tartozik: a hírügynökségi fényképezés (92.40.10). 

74.81.3 
  

Fénykép-elõállítás, egyéb szolgáltatás 

 
74.81.31 74.81.31.0 Fényképelõhívás, -kidolgozás 

   Idetartozik: az ügyfél egyedi megrendelése alapján a hozott 
felvételekrõl történõ negatívkészítés és fényképmásolat-
elõhívás, -elõállítás. A negatív- és diaképek nagyítása, fekete-
fehérben való feldolgozása, színes fényképmásolat készítése, 
dia- és negatív másolat, reprint készítése és a diafotó-készítés 
stb. Diafelvételek kidolgozása, fotók más képhordozóra való 
átvitele. 

 
74.81.32 74.81.32.0 Mozgókép-elõhívás 

   Idetartozik: a mozgókép elõhívása, mind az amatõr, mind a 
gazdasági szervezet megrendelése esetében. Idetartozik: 
továbbá a mozgókép és az audiovizuális média átmásolása, 
fotóeljárással készült mozgókép más képhordozóra való 
átvitele. 

   Nem ide tartozik: a filmgyártói filmfeldolgozás (92.11.2). 



 
74.81.33 74.81.33.0 Fényképretusálás 

   Idetartozik: a fényképek retusálása, restaurálása, a fényképrõl 
való másolat és egyéb speciális fotoeffektusok készítése. 

 
74.81.34 74.81.34.0 Egyéb fényképészeti szolgáltatás 

   Idetartozik: az eddig felsoroltakon kívül végzett egyéb 
fotoszolgáltatás. 

   Nem ide tartozik: a fénymásolás (74.85.12). 

   
74.82 Csomagolás 

74.82.1 74.82.10 74.82.10.0 Csomagolás 

   Idetartozik: a termelési folyamattól elkülönülten, külön 
díjazásért végzett csomagolás, kiszerelés (pl. élelmiszerek, 
gyógyszerek, háztartási tisztítószerek, higiéniai készítmények, 
felszerelések csomagolása automatizált vagy kézi csomagolási 
módszerekkel, beleértve a hólyag-bõrcsomagolást, a formázott, 
tömített, tasakolt csomagolókat is. 

   Idetartozik: még a csomagok bélyegzése, a dísz- és 
ajándékcsomagolás, az elkülönült húscsomagolás és 
gyógyszerkészítmények biztonsági csomagolása. 

   Nem ide tartozik: a mezõgazdasági termékek piaci 
értékesítéséhez szükséges elsõdleges, közvetlen piaci 
csomagolás (01.41.11); a csak a kísérõinformáció 
csomagolóanyagra való rányomtatása (22.22.32.9); a 
szállítással közvetlenül összefüggõ szállítócsomagolás, 
rekeszelés (63), a csomagolástervezés (74.87.13). 

   Ha a csomagolásnál az ügyfél tulajdonát képezõ anyagokból 
egy másik termék keletkezik (pl. vízbõl és valamilyen 
koncentrátumból készítenek üdítõitalt, halfõzés konzervkészítés 
céljából, krémek összekeverése, anyagok színezése 
kozmetikumkészítés céljából) az nem szolgáltatás, ezért a 
termék jellegének megfelelõ BTO-csoportba tartozik. 

   
74.85 Titkári, fordítói tevékenység 

74.85.1 
  

Irodai, titkári szolgáltatás 

 
74.85.11 74.85.11.0 Telefonos válaszadás 

   Idetartozik: a telefonhívás-továbbítás és a telefonos ébresztési 
szolgáltatás. 

   Nem ide tartozik: a személyhívó szolgáltatás (64.20.13), a 
telefoninformáció-szolgálat (74.86.10) 

 
74.85.12 74.85.12.0 Másolás 



   Idetartozik: a fénymásolás, a sokszorosítás és az egyéb 
nyomtatáson kívüli sokszorosítás. 

   Nem ide tartozik: a nyomás, nyomtatás (22) 

 
74.85.13 74.85.13.0 Fordítás 

   Idetartozik: a valamely nyelven írt szöveg másik nyelvre való 
átírása és annak nyelvi lektorálása. 

 
74.85.14 74.85.14.0 Tolmácsolás 

   Idetartozik: valamely nyelven elhangzott szövegek egy másik 
nyelvre való szóbeli fordítása, beleértve a szinkrontolmácsolást 
is. 

 
74.85.15 74.85.15.0 Egyéb irodai szolgáltatás 

   Idetartozik: az egyéb helyre nem sorolt titkári és hasonló 
jellegû szolgáltatás pl. gyors- és gépírás, korrektúrázás, 
tipografizálás, számítógépes szövegszerkesztés. 

   Nem ide tartozik: a vámokmánykitöltés (74.12.20.0) 

74.85.2 74.85.20 74.85.20.0 Postázás 

   Idetartozik: a hirdetési, reklám-, információs és más anyagok 
borítékolása, borítékcímzés, bélyegzés, lemérés és a postára 
adás. 

   Nem ide tartozik: futárszolgálat (64.12.1), reklámanyag 
kézbesítése (74.40.13). 

   
74.86 Telefoninformáció 

74.86.1 74.86.10 
 

Telefoninformáció 

   Idetartozik: az ügyfélkapcsolat és az ehhez kapcsolódó 
technikai közvetítõ szolgáltatás: 

   - a beérkezõ hívásközpont:ügyfél hívásának fogadása az 
automatikus hívástovábbító használatával, számítógépes 
központi vagy üzenetrögzítõ segítségével, rendelésfelvétel, 
termékinformáció-adás, reklamációk felvétele, 

   - kimenõ hívásközpont: az ügyfél részére végzett kereskedelmi 
és marketingtevékenységgel kapcsolatos hívások: piackutatás, 
direktmarketing, cím ellenõrzés céljából. 

   
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 

74.87.1 
  

Egyéb üzleti szolgáltatás 

 
74.87.11 74.87.11.0 Hitelminõsítés 

   Idetartozik: a magánszemélyek és vállalkozások 
hitelbesorolásáról szóló jelentés összeállítása, a jelentõsebb 



ügyfelek, kölcsönt igénylõk stb. pénzügyi, jövedelmi stb. 
helyzetének értékelése, minõsítése, hitelképesség, 
hitelreferencia nyújtása. 

 
74.87.12 74.87.12.0 Díjbeszedés, pénzbehajtás 

   Idetartozik: a számla, csekk, szerzõdés szerinti összegek, a 
készpénz beszedése és átutalása, átadása a megbízónak, 
számlák begyûjtése és a határidõn túli, lejárt követelések, a 
kétes követelések (számlák, adósság stb.) behajtása. 

 
74.87.13 74.87.13.0 Divattervezés, formatervezés, szaktanácsadás 

   Idetartozik: a kommunikációtervezés, grafika és fotó tervezés. 
Különbözõ áruk forma- és mintatervezése a mûszaki és egyéb 
követelményekkel harmonizáló esztétikus megjelenítése 
érdekében, pl. bútortervezés, belsõ tér-dekoráció tervezése, 
termékek esztétikus tervezése, belsõépítészet. Idetartozik: még 
a divat-szaktanácsadás, szabásminta készítése a lakosságnak, 
grafikai tervezés (pl. könyvillusztráció, embléma). 

   Nem ide tartozik: a konkrét ipari gyártásterv, ipari kiviteli 
formatervezés, az építõipari tervezés (74.20.36), 
reklámkiadványok tervezése, reklámgrafika készítése 
(74.40.12). 

 
74. 87.14 74.87.14.0 Üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés 

   Idetartozik: a nem kereskedelmi, nem pénzügyi, nem biztosítási 
gazdasági ügyletek közvetítése, ügynöki szolgáltatások, nem 
kereskedelmi áruk (pl. jegyek, bélyegek) értékesítése jutalékért. 

   Nem ide tartozik: az ingatlanforgalmazás, ingatlanbecslés 
(70.31.1), a biztosítási ügynöki alkuszi szolgáltatás (67.20.20), 
a kereskedelmi ügynöki szolgáltatás (51.1, 52.63). 

 
74. 87.15 74.87.15.0 Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés 

   Idetartozik: a gazdasági rendezvények (kereskedelmi, 
gazdasági, ipari, mezõgazdasági stb. bemutatók, kiállítások 
rendszeres vagy eseti megszervezése), a tudományos és 
kulturális találkozók, kongresszusok rendezése, a kiállítási 
kellékek elhelyezése. 

   Nem ide tartozik: a mûvészeti létesítmények üzemeltetése 
(92.32.10), sportrendezvény megszervezése (92.62.12). 

 
74.87.16 

 
Egyéb nem mûszaki tanácsadás, szakértés 

   Idetartozik: a mûszaki, mérnöki, üzletviteli tanácsadáson kívüli, 
máshol nem nevesített, illetve máshova nem sorolható 
gazdasági, szakmai, illetve lényegét tekintve hasonló jellegû 
tanácsadás, tervezés, szakértés, tanulmány és hasonlók 
készítése. 

   Nem ide tartozik: a szerzõi jogvédelemben, copyrightban 



részesülõ egyéni és más alkotótevékenység, cikk, tanulmány 
írása stb. (92.31.22.0). 

  
74.87.16.1 Mezõgazdasági, vadgazdálkodási, erdõgazdálkodási szakmai 

tervezés, szakértés 

   Idetartozik a trófeabírálat, termésbecslés, haszonállatbírálat, a 
fajtaminõsítés, termõhelyi besorolás, haszonállat 
törzskönyvvezetése is. 

  
74.87.16.2 Bányászati, feldolgozóipari, energetikai szakmai tervezés, 

szakértés 

  
74.87.16.3 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, 

raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés 

  
74.87.16.4 Egészségügyi, oktatási, kulturális, egyéb társadalmi szakmai 

tervezés, szakértés 

   Idetartozik pl. a betegjogi képviselõi szolgáltatás is. 

  
74.87.16.5 Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés 

  
74.87.16.9 Egyéb gazdasági, társadalmi tevékenységet segítõ szakmai 

tervezés, szakértés 

 
74.87.17 

 
Máshova nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás 

  
74.87.17.1 Személyek, mûvek közvetítése 

   Idetartozik: a személyek üzletszerû közvetítése, szerzõdtetése 
film-, színház-, szórakoztató produkciókhoz, illetve 
sporteseményekhez a könyvek, színdarabok, mûvészeti 
alkotások, fotók stb. közvetítése kiadókhoz, producerekhez. 

  
74.87.17.2 Jogok kezelése 

   Idetartozik: a szerzõi jog és jogdíj (kivéve a filmekét), ipari jog 
és szomszédos jogok (szabadalom, licenc, márkanév, 
névhasználat, franchise stb.) kezelése. 

  
74.87.17.3 Aukció, árverés 

   Idetartozik: az aukció, árverés (elárvereztetés) szervezése, 
kivéve a vele kapcsolatos jogi eljárást. 

  
74.87.17.4 Mûszaki gazdasági dokumentálás 

   Idetartozik: a termék- és céginformációk, termékkatalógusok és 
egyéb nyilvántartások, információk, adattárak vezetése, 
ezekbõl információk szolgáltatása, témafigyelés, sajtófigyelés. 

   Nem ide tartozik: könyvtári szolgáltatás (92.51.11), 
számítástechnikai adatbázis-szolgáltatás (72.40). 



  
74.87.17.5 Anyagmozgatás 

   Idetartozik: a közlekedési, szállítási tevékenységtõl független, 
elkülönült anyagmozgatás, beleértve az üzemen, ipartelepen 
belüli nem közforgalmú közlekedési pályán, területen végzett 
áruszállítást. 

  
74.87.17.6 Engedélyezés, okmánykiadás 

  
74.87.17.7 Egyéni vállalkozói igazolvány kiadása 

  
74.87.17.8 Fogyasztói csoportok szervezése, mûködtetése 

  
74.87.17.9 Máshova nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás 

   Idetartozik: pl. a városdekorálás, lángmentesítés (nem 
építésnél, nem ipari termék gyártása, fenntartása során), az 
antisztatizálás, az egyéb, máshova nem sorolható utólagos 
felületbevonás, a cégtábla-, utcanévtábla elhelyezése, a 
tagszervezés, tagtoborzás, az irattárrendezés (nem rakodás), az 
árkedvezményre jogosító kupon és az ajándékbélyeg 
kibocsátása, a színpadi ügyelet, világítás szolgáltatása, az 
anyagbeszerzés, a márkajelzés fölvitele, az ügyintézés stb., a 
hõmennyiségmérõk, víz, gáz és villanyfogyasztás-mérõk 
leolvasása, pénzfeldolgozás, az üzleti alapon végzett 
bányamentés, vízi mentés. 

   Nem ide tartozik: a hirdetés, a reklám (74.40), a filmjogok 
kezelése (92.12.10), hobbiállat ellátása (93.05) 
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75 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZÕ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 

   75.1 Általános közigazgatás 

   
75.11 Általános közigazgatás 

75.11.1 
  

Általános közigazgatás 

 
75.11.11 75.11.11.0 Közigazgatás, törvényhozás 

   Idetartozik: a központi, területi, helyi közigazgatási, 
államhatalmi szervek, minisztériumok, közigazgatási 
szervezetek jogalkotói, végrehajtói tevékenysége. 

 
75.11.12 75.11.12.0 Pénzügyi közigazgatás 

   Idetartozik: a pénzügyek és a költségvetés igazgatása, 
felügyelete, az adórendszer mûködtetése, az adók, 
illetékek, vámok beszedése, ellenõrzése, a vámigazgatás, a 
költségvetés végrehajtása, az állami alapok és az 



államadósság kezelése. 

 
75.11.13 75.11.13.0 Átfogó tervezés, statisztikai szolgálat 

   Idetartozik: a közigazgatás különbözõ szintjein végzett 
átfogó gazdasági, társadalmi tervezés, statisztikai 
szolgáltatás. Az átfogó gazdasági, társadalmi tervek és 
programok kialakítása, koordinálása, végrehajtása és ezek 
rendszeres figyelése. 

 
75.11.14 75.11.14.0 Alapkutatás közigazgatása 

   Idetartozik: az alapkutatás pénzalapjainak, 
mûködtetésének közigazgatása. 

 
75.11.15 75.11.15.0 Egyéb kormányzati közigazgatás 

   Idetartozik: a kormány elõzõ négy osztályba nem tartozó 
igazgatási operatív és ezeket támogató szolgáltatása (pl. 
minisztériumok felügyelete), nem önkormányzati és 
területi célvagyon ügyek programirodái, a választási 
programirodák szolgáltatásai. 

   
75.12 Társadalmi szolgáltatások igazgatása 

   Idetartozik: az állampolgárok személyes jólétének 
növelését célzó állami tevékenység igazgatása. 

 
75.12.11 75.12.11.0 Oktatás közigazgatása 

   Idetartozik: a különbözõ oktatási intézmények irányítása, 
felügyelete, támogatása, az oktatási rendszerrel 
kapcsolatos közinformációk szolgáltatása az erre hivatott 
kormányzati szervek által. 

   Nem ide tartozik: az oktatási tevékenység (80). 

 
75.12.12 75.12.12.0 Egészségügy közigazgatása 

   Idetartozik: mindenfajta egészségügyi és szociális 
szolgáltatás közigazgatása, az általános és szakosodott 
kórházak, klinikák, gondozók, szanatóriumok irányítása, 
felügyelete, támogatása, a szûrések, a születésszabályozás 
stb. közigazgatása. 

   Nem ide tartozik: a kötelezõ társadalombiztosítás 
(75.30.11) a szociális szolgáltatás (85.3), az egészségügyi 
ellátás (85). 

 
75.12.13 75.12.13.0 Lakás, közjóléti ügyek közigazgatása 

   Idetartozik: pl. a lakásszolgáltatás, a településfejlesztés, a 
vízszolgáltatás, a köztisztaság, a hulladékgyûjtés, a 
szennyvíz-kezelés, a közvilágítás közigazgatása. A 
lakásbérleti rendszer irányítása, az állami támogatású 
lakásszolgáltatás közigazgatása, a közigazgatás vagy a 



lakosság részére speciális követelményû lakásszolgáltatás, 
a lakásszolgáltatáshoz kapcsolódó információk 
nyilvánossá tétele, a levegõtisztaság igazgatása. 

 
75.12.14 75.12.14.0 Szabadidõ, kultúra, vallás közigazgatása 

   Idetartozik: a sport, a szabadidõs tevékenység, a kultúra, a 
vallási tevékenység közigazgatása. A kulturális 
lehetõségek, egyéni mûvészek, a nemzeti, regionális és 
helyi ünnepségek támogatása, valamint az egyházi 
szervezetek fennmaradásának, mûködõképességének 
támogatása. 

   Nem ide tartozik: a könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb 
kulturális tevékenység (92.5), a sportesemények 
propagálása és szervezése (92.62.1), a sportlétesítmények 
mûködtetése (92.61.10), az egyéb pihenési szolgáltatások 
(92.71.1). 

   
75.13 Üzleti élet szabályozása 

75.13.1 
  

Üzleti élet szabályozása 

   Idetartozik: a gazdaság különbözõ területeinek igazgatása 
és szabályozása. 

 
75.13.11 75.13.11.0 Mezõgazdaság, erdõgazdaság közigazgatása 

   Idetartozik: a mezõgazdasági földterület felügyelete, az 
agrárreform és területrendezés, az agrárpiaci szabályozás, 
a növény- és állat-egészségügyi kártevõirtás, a halászati, 
vadászati ügyek mezõgazdasági kutatás, fejlesztés 
közigazgatási szabályozása, ellenõrzése. Irodák, hivatalok, 
programirodák szabályozási tevékenysége a gazdálkodók 
földjeinek védelmével, a földdel kapcsolatos 
reklamációkkal, a mezõgazdasági földterület növelésével, 
a gazdaságok állat-egészségügyi ellátásával, kártevõk, 
járványok és egyéb károkozók elleni védekezéssel, 
elõrejelzéssel, vetõmag-ellenõrzéssel és minõsítéssel 
kapcsolatban. Igazgatási szolgáltatás az erdõgazdálkodás 
szabályozásával, fakivágási engedélyek kiadásával, az 
erdészeti erõforrások ésszerûsítésével, az erdõk 
újratelepítésével, a vadrezervátumok és halkeltetés 
szabályozásával kapcsolatban. Idetartozik: még a 
fentiekben felsorolt minden üggyel kapcsolatos 
támogatási és információs szolgáltatás, valamint a 
vadrezervátumok, haltenyésztés igazgatása. 

 
75.13.12 75.13.12.0 Energiaellátás közigazgatása 

   Idetartozik: a szilárd tüzelõanyagok, üzemanyagok (kõolaj 
és földgáz, valamint a nukleáris és más nem kereskedelmi 
forgalmazású üzemanyag, tüzelõ-, üzemanyagra szolgáló 



alkohol, a fa és fahulladék, beleértve az alkohol, fa és 
fahulladékot) kiaknázásával, a készletezésével kapcsolatos 
szabályozások, támogatások kidolgozása és ezzel 
összefüggõ információ szolgáltatása. 

 
75.13.13 75.13.13.0 Ipar, építõipar közigazgatása 

   Idetartozik: az ásványvagyon feltárásnak, kiaknázásnak, 
fenntartásnak, piactervezésnek és az ásványvagyon más 
kapcsolódó területeinek (ideértve a lelõhely/terepkutatást, 
próbafúrásokat), szabályozásának fejlesztését és 
felügyelete, közigazgatása, a bányászati és biztonsági 
szabályzatok fejlesztésének közigazgatása, a bányaépítési 
engedélyek kiadása az bányaipari szervezetek helyzetének 
fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek; a 
bányaépítmények biztonságára vonatkozó szabályozások 
továbbfejlesztésének és felügyeletének közigazgatása; az 
ipari szervezetek helyzetének fejlesztésére, kiterjesztésére, 
javítására irányuló tevékenységek, 
építményszabványokra, használatbavételi engedély-
kiadásra vonatkozó szabályozás, valamint a biztonsági 
elõírások fejlesztésének, felügyeletének közigazgatása, és 
mindezen tevékenységek támogatása, információellátása. 

   Nem ide tartozik: az ásványi üzemanyagokkal kapcsolatos 
közigazgatási szolgáltatások (75.13.12). 

 
75.13.14 75.13.14.0 Szállítás, hírközlés közigazgatása 

   Idetartozik: az országúti, vízi, vasúti és légiközlekedéssel, 
valamint a hírközléssel kapcsolatos közigazgatási 
szolgáltatás, az utak, autópályák és tartozékaik 
tervezésének, építésének, fenntartásának, javításának, a 
vízi, vasúti létesítmények, a repülõtéri kifutópályák, 
utasvárók, hangárok, repülésirányítás, valamint a légi 
szállítással kapcsolatos egyéb rögzített építmények és 
berendezések, a csõvezetékes és egyéb szállítás. A fent 
említettek igazgatása, felügyelete és szabályozása, a 
hírközlés (postai, telefon, távirat, fax, vezeték nélküli 
hírközlõ rendszerek, mûholdak stb.) tervezésével, 
mûködtetésével, fejlesztésével kapcsolatos igazgatási, 
szabályozási feladatok, támogatás kidolgozása és az ezzel 
kapcsolatos információ szolgáltatása. 

 
75.13.15 75.13.15.0 Kereskedelem, vendéglátás közigazgatása 

   Idetartozik: a kereskedelemmel, a tárolással és a 
raktározással, valamint a szálláshely-szolgáltatással, a 
vendéglátással kapcsolatos közigazgatási feladatok: a 
nagy- és kiskereskedelem, a fogyasztóvédelem, az 
árszabályozás, a kereskedelem, a raktározás és a 
vendéglátás szabályozása, felügyelete, ellenõrzése, a 



szállodák, éttermek és szálláshelyek tervezésének és 
megvalósításának közigazgatása és mindezek támogatása, 
információellátása. 

 
75.13.16 75.13.16.0 Idegenforgalom közigazgatása 

   Idetartozik: a turizmussal és fejlesztési lehetõségeivel 
kapcsolatos közigazgatás, hirdetési kampányok, 
információterjesztés, egyéb támogatások. 

   Nem ide tartozik: az utazásszervezés (63.30.1). 

 
75.13.17 75.13.17.0 Többcélú fejlesztési programok közigazgatása 

   Idetartozik: a többcélú közösségi építési fejlesztések 
tervezése, kivitelezése, támogatása és az ezzel kapcsolatos 
információk szolgáltatása, jellemzõen olyan projektek, 
amelyek energiatermelésre, árvízvédelemre, öntözésre, 
hajózásra és pihenésre szolgáló integrált létesítményekre, 
ezek integrált fejlesztésére irányulnak. 

 
75.13.18 75.13.18.0 Gazdaság-, kereskedelem-, munkaügy-politika 

közigazgatása 

   Idetartozik: a gazdaságpolitika, a gazdasági tevékenység, 
az export, import egésze, az áru- és tõkepiac (tõzsde) 
szabályozása, a jövedelmi folyamatok általános 
szabályozása, ellenõrzése, a kereskedelmi reklám, a 
monopóliumok, az egyéb piaci és kereskedelmi 
versenyhelyzet, a kereskedelmi szektor engedélyezési és 
felügyeleti szabályozása, a szabványosítás közigazgatása, 
az általános munkaügyi igazgatás, a regionális 
területfejlesztési politika, a szerzõi és szomszédos 
jogvédelem igazgatása, szabályozása, engedélyeztetése és 
felügyelete, az általános munkaerõ-politika és -
szabályozás kialakításához és megvalósításához 
kapcsolódó közigazgatás - pl. a munkafeltételek 
szabályozása, a munkaközvetítés mûködtetése, a nemzeti 
és a regionális fejlesztési politikai intézkedések, a 
munkanélküliség csökkentése, a munkaerõ területi 
átcsoportosítása ösztönzésének közigazgatása. 

   
75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás 

75.14.1 
  

Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás 

 
75.14.11 75.14.11.0 Kormányzati humánerõ-gazdálkodás 

   Idetartozik: a közigazgatási szervezetek közös humánerõ-
gazdálkodásával kapcsolatos szolgáltatás, azaz a közös 
humánerõ-politika kidolgozása és végrehajtása, a 
humánerõ-gazdálkodás irányítása és mûködtetése, 
beleértve a speciális területeket is, felvételi, elõléptetési, 



minõsítési eljárás, munkaköri leírás, értékelési és 
besorolási elv kidolgozása, végrehajtása, a mûködést, 
fenntartást szolgáló tevékenység és azok igazgatása. 

 
75.14.12 75.14.12.0 Egyéb kormányzati kiegészítõ szolgáltatás 

   Idetartozik: a közigazgatási szervezetek tulajdonában, 
illetve használatában lévõ építmények üzemeltetése, a 
központi készletezés, a közbeszerzés, a kormányzati 
levéltározás (kormányzati okmányok, irattári anyagok 
kezelése, tárolása). 

   
75.2 Társadalmi közszolgáltatás 

   
75.21 Külügyek 

75.21.1 
  

Külügyek 

   Idetartozik: a külügyminisztérium, a külföldön vagy a 
nemzetközi szervezetek irodáinál mûködõ diplomáciai és 
konzuli képviseletek igazgatása és mûködtetése, az 
országhatáron kívüli tájékoztatási és kulturális szolgáltatás 
igazgatása, támogatása, beleértve a külföldön mûködõ 
könyvtárak, olvasótermek szolgáltatásai és 
referenciaszolgáltatás, más országok segélyezése 
nemzetközi szervezeteken keresztül vagy közvetlenül, 
katonai segítségnyújtás más országoknak, a 
külkereskedelem, a nemzetközi pénzügyi kapcsolat és a 
nemzetközi mûszaki együttmûködés igazgatása, a 
nemzetközi humanitárius segítségnyújtás többek közt a 
nemzetközi menekültügyi programokban való részvétel, 
az éhínség sújtotta térségek segélyezése stb. 

 
75.21.11 75.21.11.0 Diplomáciai, konzuli képviselet 

   Idetartozik: a külügyminisztérium, a külföldön állomásozó 
vagy nemzetközi szervezetek irodáinál lévõ diplomáciai 
és konzuli képviseletek közigazgatása, a határon túli 
információs és kulturális feladatok - beleértve a 
könyvtárakat, olvasótermeket és referencia-
szolgáltatásokat - közigazgatása. A nem önálló 
programirodák és területi ügyek igazgatása. 

 
75.21.12 75.21.12.0 Gazdasági segélyezés 

   Idetartozik: a fejlõdõ országok gazdasági segélyezésének 
igazgatása függetlenül attól, hogy önállóan vagy 
nemzetközi szervezeteken keresztül végzik, a fejlõdõ 
országok számára létrehozott katonai segélyprogramot 
kezelõ irodák, projektek irányítása, mûszaki, képzési 
segítségnyújtás, a menekültügyi, éhezést enyhítõ 
programok, a gazdasági segítõ missziók külföldi 
kormányzathoz akkreditálása. 



 
75.21.13 75.21.13.0 Nemzetközi katonai segélyezés 

   Idetartozik: a nemzetközi szervezetekhez, szövetségekhez 
vagy külföldi kormányzatokhoz akkreditált, katonai 
segélyprogramot irányító irodák, projektek igazgatása, 
katonai segélyhez történõ adomány- és hitelszerzés 
igazgatása. Nemzetközi békefenntartó erõk fenntartásában 
való közremûködés, beleértve a katonai alakulatok 
küldését. 

   
75.22 Honvédelem 

75.22.1 
  

Honvédelem 

 
75.22.11 75.22.11.0 Katonai védelem 

   Idetartozik: a honvédelem, a szárazföldi, a tengeri, a lég- 
és az ûrvédelmi erõk (szárazföldi és repülõcsapatok, 
harctámogató erõk, harckiszolgálói támogatást nyújtó, 
tartalékos és kiegészítõ védelmi erõk) igazgatása, 
ellenõrzése és mûködtetése, azaz a szárazföldi haderõ, a 
légierõ harci alakulatai, a mûszaki, a szállító-, a 
kommunikációs, a hírszerzõ-, az ellátó-, az utánpótlási és 
az egyéb, nem harci, különleges alakulatok és csapatok, a 
tartalékos és kiegészítõ védelmi erõk felszerelése, az 
építmény, az ellátmány stb. biztosítása, a tábori 
egészségügyi szolgálat; a váratlan események 
bekövetkezése esetén érvénybe lépõ intézkedések 
kidolgozása, valamint a polgári intézmények és a lakosság 
bevonásával megtartott honvédelmi gyakorlatok 
lebonyolítása. 

   Nem ide tartozik: a Honvédelmi Minisztérium 
közigazgatása (75.11.15), a katonai segítségnyújtás más 
országoknak (75.21.13), a katonai iskolák, fõiskolák és 
akadémiák oktatási tevékenysége (80 megfelelõ 
kategóriái), a katonai kórházi humán-egészségügyi ellátás 
(85.1), a polgári védelmi erõk igazgatása, mûködtetése 
(75.24), a katonai bíróságok igazgatása (75.23.11). 

 
75.22.12 75.22.12.0 Polgári védelem 

   Idetartozik: a polgári védelmi erõk igazgatása, 
mûködtetése, támogatása, a kontingentálási tervek 
kialakításának támogatása, a polgári intézményi és a 
lakossági gyakorlatok megszervezése. 

   
75.23 Igazságügy 

75.23.1 
  

Igazságügy 

 
75.23.11 75.23.11.0 Bíróság közigazgatása 



   Idetartozik: a polgári, a büntetõ- és a katonai bíróságok, 
valamint más igazságszolgáltatási szervek, a jogi rendszer 
közigazgatása, az állam jogi képviselete, jogi képviselet a 
kormányzat nevében, az ítélethozatal, a jogértelmezés, a 
választott bíróság közigazgatása, beleértve a polgári 
választott bírósági eljárást is. (Idetartozik: az ügyészségek 
és az igazságszolgáltatási rendszer más területeinek 
igazgatása és mûködtetése, a büntetés-végrehajtás, a 
bûntettesek társadalmi beilleszkedését segítõ 
közigazgatási szolgáltatás is.) 

   Nem ide tartozik: a tanácsadás és képviselet a polgári, a 
büntetõ- és az egyéb igazságszolgáltatási ügyekben 
(74.11), a büntetés-végrehajtási oktatás (80 megfelelõ 
kategóriái), a börtönkórház humán-egészségügyi ellátása 
(85.11.1). 

 
75.23.12 75.23.12.0 Büntetés-végrehajtás, rehabilitáció 

   Idetartozik: a büntetés-végrehajtás és a bûntettesek 
ellátását szolgáló intézmények, rehabilitációs, 
foglalkoztatási, javító-nevelõ intézetek közigazgatása. 

   Nem ide tartozik: a börtöniskolai oktatás (80), a 
börtönkórházi ellátás (85.11.1) 

   
75.24 Közbiztonság, közrend 

75.24.1 
  

Közbiztonság, közrend 

 
75.24.11 75.24.11.0 Rendõrség közigazgatása 

   Idetartozik: a hivatásos és az államháztartásból fenntartott 
önkéntes rendõri erõk, a kikötõi, a parti, a határõr és más 
speciális rendõri erõk igazgatása és mûködtetése, a 
rendõrségi laboratóriumok mûködtetése, a 
forgalomirányításhoz kapcsolódó rendõrségi 
szolgáltatások, a külföldiek nyilvántartása, a rendõrségi 
nyilvántartások, iratanyagok kezelése. 

 
75.24.12 

 
Egyéb közrendi, közbiztonsági, nemzetbiztonsági 
igazgatás 

  
75.24.12.1 Nemzetbiztonsági igazgatás 

  
75.24.12.9 Egyéb közrendi, közbiztonsági igazgatás 

   Idetartozik: a közrend, közbiztonság és a velük 
kapcsolatos általános politika propagálásának általános 
közigazgatása, szabályozása és támogatása, az általános 
közbiztonság szabályozása, támogatása, igazgatása, a 
biztonságpolitika fejlesztése, békeidõben, belföldön 
bekövetkezõ katasztrófák esetén az ellátás biztosítása. 



   
75.25 Tûzvédelem 

75.25.1 
  

Tûzvédelem 

   Idetartozik: a tûzoltás és tûzmegelõzés, azaz a hivatásos és 
az államháztartásból fenntartott önkéntes tûzoltóságok 
tevékenysége és igazgatása, a tûzoltás és tûzmegelõzés, 
emberek és állatok mentése, segítségnyújtás a békeidõben 
bekövetkezõ katasztrófákban, árvizek, közúti balesetek 
stb. alkalmával. 

   Nem ide tartozik: az intézkedés erdõtüzek megelõzésérõl 
(02), a feldolgozóipari üzemi tûzoltási és tûzmegelõzési 
tevékenység (ipari szolgáltatás), a repülõtéri tûzoltási és 
tûzmegelõzési tevékenység (63.23), a tûzoltási és 
tûzmegelõzési tevékenység a honvédelmi szerveknél 
(75.22). 

 
75.25.11 75.25.11.0 Tûzoltás, tûzmegelõzés 

   Idetartozik: tûzoltás, tûzmegelõzés, az állami 
finanszírozású tûzoltás, tûzmegelõzés igazgatása, 
mûködtetése. 

 
75.25.12 75.25.12.0 Egyéb tûzvédelem 

   Idetartozik: az árvíz és egyéb katasztrófák elleni 
védekezés, megelõzõ szolgáltatás, vízi, hegy-, 
barlangmentés és -figyelõ szolgálat, a hadsereg és a 
rendõrség mentési, védelmi szolgáltatásai, békeidõben 
bekövetkezett katasztrófák esetén (pl. árvíz, baleset). 

   
75.3 Kötelezõ társadalombiztosítás 

   
75.30 Kötelezõ társadalombiztosítás 

75.30.1 
  

Kötelezõ társadalombiztosítás 

   Idetartozik: a kötelezõ társadalombiztosítás igazgatása, a 
betegségi, a baleseti és a rokkantsági biztosítás, az 
öregségi nyugdíjbiztosítás, a rokkantsági 
nyugdíjbiztosítás, az anyasági segély, a munkanélküli-
járadék, valamint a családi pótlék biztosítása, igazgatása, 
felügyelete. 

   Nem ide tartozik: a biztosítás (66), a jóléti és szociális 
szolgáltatások nyújtása (85.3). 

 
75.30.11 75.30.11.0 Betegségi, baleseti, rokkantsági ellátás 

   Idetartozik: a betegség, a szülés és az átmeneti 
munkaképtelenség miatti jövedelemkiesés pótlása. 

 
75.30.12 75.30.12.0 Társadalombiztosítási nyugellátás 



   Idetartozik: a köztisztviselõk, közalkalmazottak, 
munkavállalók öregségi, rokkantsági, a nem 
közalkalmazottak rokkantsági, özvegyi nyugellátása. 

 
75.30.13 75.30.13.0 Munkanélküli-ellátás 

   Idetartozik: a munkanélküliséggel kapcsolatos kötelezõ 
társadalombiztosítási ellátás 

   Nem ide tartozik: a szociális ellátás (85.3.) 

 
75.30.14 75.30.14.0 Család-, gyermekellátás 

   Idetartozik: a családok, háztartások támogatása, a családi 
pótlék a családi jövedelemtõl függetlenül, az eltartott 
gyermekek ellátásához való hozzájárulás a kötelezõ 
társadalombiztosítás keretében. 

   Nem ide tartozik: az anyasági ellátás (75.30.11) 

M OKTATÁS 

80 OKTATÁS 

   Az iskolarendszerû oktatás része és a megfelelõ oktatási 
szinthez tartozik a testi, érzelmi, szellemi fogyatékos és 
emiatt hátrányos helyzetû gyermekek és fiatalok oktatása, 
fejlesztése sajátos oktatási-nevelési eszközökkel - 
beleértve a speciális gyógypedagógiai oktatást is. A nem 
iskolarendszerû, nem távoktatás, nem felnõtt és egyéb 
oktatást a jellegének megfelelõ csoportba kell sorolni. 

   Nem ide tartozik: a sportoktatás egyesületi keretekben 
(92.62.13.0), a diákotthoni, kollégiumi ellátás 
(55.23.15.0). 

   
80.1 Alapfokú oktatás 

   
80.10 Alapfokú oktatás 

80.10.1 
  

Alapfokú oktatás 

   Idetartozik: az alapfokú, az iskolai életmódra felkészítõ 
foglalkozásokat magában foglaló óvodai nevelés, oktatás, 
valamint az alapfokú végzettség megszerzését biztosító 
iskolai nevelés és oktatás, továbbá az alapfokú mûvészeti 
(pl. zene-, tánc, szín-, képzõ- és iparmûvészeti) nevelés és 
oktatás, beleértve a testi, az érzékszervi, az értelmi, a 
beszéd vagy más fogyatékos gyermekek óvodai nevelését 
és alapfokú iskolai oktatását is. 

 
80.10.11 80.10.11.0 Iskoláskor elõtti oktatás 

   Idetartozik: az iskoláskor elõtti oktatás, nevelés: a 3-6 



éves, iskolai oktatásban nem részesülõ gyermekek 
intézményes nevelése és iskolai életmódra való 
felkészítése a gyermek napközbeni óvodai ellátása 
keretében. 

   Nem ide tartozik: az 1-3 éves korú gyerekek bölcsõdés 
napközi ellátása (85.32.11, 85.32.12) 

 
80.10.12 80.10.12.0 Egyéb alapfokú oktatás 

   Idetartozik: az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére 
felkészítõ nevelés és oktatás. Jellemzõje az általános, 
alacsony szintûen szakosodott tananyag. 

   
80.2 Középfokú oktatás 

   Idetartozik az alapmûveltségi vizsgára, az érettségi 
vizsgára, illetve az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) 
meghatározott szakképzésben szakmai vizsgára felkészítõ 
nevelés és oktatás a szakiskolák és középiskolák nappali, 
esti vagy levelezõ tagozatain, valamint távoktatás 
keretében. 

   
80.21 Általános középfokú oktatás 

80.21.1 
  

Általános középfokú oktatás 

   Idetartozik: a szakiskolákban és középiskolákban az 
alapmûveltségi, illetve érettségi vizsgára, felsõfokú 
továbbtanulásra felkészítõ nevelés és oktatás. Az ellátás 
magában foglalja a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és 
más fogyatékos tanulók középfokú általános képzését is. 

 
80.21.11 80.21.11.0 Középfokú általános alapoktatás 

   Idetartozik: az általános középfokú képzés némi 
szaktárgyi specializációval, amely további szakmai 
továbbképzésre is felkészít. A kötelezõ oktatás befejezõ 
része. 

 
80.21.12 80.21.12.0 Középiskolai általános oktatás 

   Idetartozik: a középiskolákban folyó képzés, az általános 
alapképzési programon túl több tantárgyi specializációval, 
az érettségi vizsgákra, továbbá az egyetemi vagy más 
felsõfokú oktatásra való felkészítés, függetlenül attól, 
hogy az gimnáziumban vagy szakközépiskolában folyik. 

   
80.22 Szakmai középfokú oktatás 

80.22.1 80.22.10 80.22.10.0 Szakmai középfokú oktatás 

   Idetartozik: az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározott szakma valamelyikében folyó iskolai 
nevelés és oktatás, amely a tanult szakmában szakvizsgára 



készít fel. A felsõoktatásban is létezik szakmai középfokú 
típusú oktatás a hátrányos helyzetû tanulók részére. 

   
80.3 Felsõoktatás 

   
80.30 Felsõoktatás 

   Idetartozik az akkreditált iskolarendszerû felsõfokú 
szakképzés, függetlenül attól, hogy a képzés 
középiskolában, vagy felsõoktatási intézményben történik, 
a fõiskolai és egyetemi szintû képzés, a szakirányú 
továbbképzés, a doktori (PhD, DLA) képzés. 

80.30.1 
  

Felsõoktatás 

   Idetartozik: a felsõfokú szakmai és iskolai végzettséget 
adó szakmai, gyakorlati és elméleti képzés. A képzés 
szintje szerint e körbe tartozik: 

   - a post-secondary szakmai képzés, 

   - az akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés, 

   - az egyetemi, a fõiskolai szintû képzés, 

   - az egyetemi végzettségre épülõ doktori, illetve 
mesterképzés. 

 
80.30.11 

 
Felsõszintû szakmai képzés 

   Idetartozik: az érettségire épülõ, a középfoknál magasabb, 
de nem egyetemi, fõiskolai szintû szakmai képzés a 
megfelelõ elméleti háttérrel. 

  
80.30.11.1 Post-secondary szakmai oktatás 

   Idetartozik: a középiskolai végzettséget igénylõ, az 
Országos Képzési Jegyzékben szereplõ szakmákra képzõ 
középfoknál magasabb szintû szakmai képzés. 

  
80.30.11.2 Akkreditált iskolarendszerû felsõszintû szakképzés 

   Idetartozik: az érettségire épülõ fõiskolai, az Országos 
Képzési Jegyzékben külön felsõfokú képzettségi szinten 
meghatározott szakmák valamelyikében szakmai 
képesítést nyújtó képzés, amely ismeretanyagának 
egyharmada az egyetemi vagy fõiskolai szinten folyó 
alapképzésbe akkreditációt követõen beszámítható. 

 
80.30.12 

 
Felsõfokú oktatás, képzés 

  
80.30.12.1 Fõiskolai, egyetemi képzés 

   Idetartozik: a fõiskolai, egyetemi, vagy azzal ekvivalens 
szintû képzés (alapképzés, szakirányú továbbképzés, 
posztgraduális képzés). Alapképzésben fõiskolai 
végzettség (Bachelor röv. BA, Bsc) vagy egyetemi 



végzettség (Master röv. MA, Msc) szerezhetõ. 

  
80.30.12.2 Doktori-, mesterképzés 

   Idetartozik: a doktori fokozat (PhD) vagy (mûvészeti) 
mesterfokozat (DLA) megszerzését segítõ képzés. 

   
80.4 Felnõtt- és egyéb oktatás 

   Idetartozik: az iskolarendszerû közoktatás, felsõoktatás és 
az iskolarendszerû szakképzés körén kívül esõ, szervezett 
formában (tanfolyam) folyó oktatás, képzés, amely 
meghatározott hatósági bizonyítvány, jogosítvány vagy 
valamely foglalkozás, munkakör ellátásához szükséges 
képesítés megszerzésére készít fel. 

   Ide tartoznak továbbá az iskolai és iskolán kívüli oktatást 
segítõ, kiegészítõ oktatási szolgáltatások (pl. üzemi 
tanmûhelyi, munkahelyi csoportos gyakorlati oktatás). 

   
80.41 Jármûvezetõ-oktatás 

80.41.1 
  

Jármûvezetõ-oktatás 

 
80.41.11 80.41.11.0 Gépjármûvezetõ-oktatás 

   Idetartozik: a gépjármû vezetésére jogosító vezetõi 
jogosítványok megszerzésére felkészítõ oktatás. 

 
80.41.12 80.41.12.0 Repülõ-, hajóvezetõ-oktatás 

   Idetartozik: a légi és vízi közlekedési eszközök vezetésére 
jogosító vezetõi jogosítványok megszerzésére felkészítõ 
oktatás. 

   Nem ide tartozik: a repülõ típusbesorolása (63.23.13.9), a 
kereskedelmi légitársaság hivatásos pilótáit képzõ 
repülõiskola (63.23.13.9) 

   
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás 

80.42.1 80.42.10 
 

Felnõttoktatás 

   Idetartozik: a felnõtt- és egyéb oktatás körébe tartozó 
minden olyan oktatási szolgáltatás, amely nem tartozik a 
80.1-3 általános oktatáshoz. 

  
80.42.10.1 Szakképesítést adó képzés 

   Idetartozik: az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározott szakmákra az iskolarendszeren kívüli 
formában folyó képzés, beleértve az alapfokú iskolai 
végzettség megszerzéséhez nem kötött képesítést. 

  
80.42.10.2 Egyéb képzés, betanítás 



   Idetartozik: az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározott szakmák körén kívül esõ szakmákra, 
szakképesítést nem igénylõ munkakörök ellátására 
felkészítõ betanítás, képzés. 

  
80.42.10.9 Egyéb, máshova nem sorolt felnõttoktatás 

80.42.2 80.42.20 
 

Egyéb oktatás 

  
80.42.20.1 Iskolán kívüli szakmai gyakorlati képzés 

   Idetartozik: az iskolarendszerû oktatáshoz kapcsolódó, 
oktatási szinthez nem kötõdõ, de iskolán kívül folyó 
(üzemi, munkahelyi) gyakorlati, szakmai képzés, a 
hivatásos sportoktatók képzése. 

 
80.42.20 80.42.20.9 Egyéb, máshova nem sorolt oktatás 

   Idetartozik: minden olyan oktatás, képzés körébe tartozó 
szolgáltatás, amely máshová nem sorolható, pl. a 
hivatásos sportoktatók képzése. 

   Nem ide tartozik: a távoktatás (rádió, tévé, internet, 
levelezõ oktatás) /80.10, 80.21, 80.22, 80.23/, az 
elsõdlegesen a sporttal összefüggõ oktatás egyesületi 
keretekben (92.62.13) 

N EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 

85 EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 

   85.1 Humán-egészségügyi ellátás 

   
85.11 Fekvõbeteg-ellátás 

85.11.1 
  

Fekvõbeteg-ellátás 

   Idetartozik: az orvosi irányítással végzett általános és speciális 
fekvõbeteg-ellátás (pl. diagnosztizálás, gyógykezelés, operálás, 
vizsgálat, sürgõsségi ellátás, radiológiai ellátás, altatás, intenzív 
ellátás), az általános kórházi, a speciális intézményi pl. klinikai, 
betegségmegelõzõ intézményi fekvõbeteg-ellátás, 
elmegyógyintézeti, rehabilitációs és egyéb, fõként 
elhelyezéssel együttes fekvõbeteg-ellátás, beleértve a katonai 
bázisok és büntetés-végrehajtási intézmények fekvõbeteg-
ellátását is, a páciensek gyógyítása, egészségmegõrzése 
érdekében. 

   Nem ide tartozik: a kórházak járó beteg rendelõintézetei által 
végzett ellátás (85.12.1), a járó beteg szakrendelõk által 
nyújtott ellátás (85.12.1), a fogászati ellátás (85.13.1), a 
járóbeteg-ellátás (85.12), az elsõsegély-, a betegszállító- és a 
mentõ-szolgálat (85.14.14). 



 
85.11.11 85.11.11.0 Fekvõ beteg mûtétes ellátása 

 
85.11.12 85.11.12.0 Fekvõ beteg klinikai (nem mûtétes) ellátása 

 
85.11.13 85.11.13.0 Fekvõ beteg nõgyógyászati, szülészeti ellátása 

 
85.11.14 85.11.14.0 Fekvõ beteg-rehabilitáció 

 
85.11.15 85.11.15.0 Fekvõ beteg pszichiátriai ellátása 

 
85.11.16 85.11.16.0 Fekvõ beteg egyéb ellátása 

   
85.12 Járóbeteg-ellátás 

85.12.1 
  

Járóbeteg-ellátás 

   Idetartozik: az általános és szakorvosi (pl. sebészeti) vizsgálat, 
konzílium és gyógykezelés, az orvosi gondozói, 
betegségmegelõzési tevékenység, a háziorvosi ellátás, a járó 
betegek szakorvosi, gondozóintézeti ellátása, a járóbeteg-
kezelés (mûvesekezelés, kemoterápia stb.) A tevékenységek 
végezhetõk magán-, illetve vállalkozási tevékenységként és 
fekvõbeteg-ellátó intézmény ambuláns rendelésén is. Ide 
tartoznak a fekvõbeteg-ellátó intézmények magánkonzíliumi 
tevékenységei csakúgy, mint a gazdasági szervezetekhez, 
iskolákhoz, szociális otthonokhoz, munkaügyi és jótékonysági 
szervezetekhez kapcsolódó háziorvosi, illetve járóbeteg-
szakellátás, tanácsadás, preventív ellátás. 

   Nem ide tartozik: az orvosi ellátáson kívüli egészségügyi 
szakellátás, mint például a szülésznõi, védõnõi, ápolói és 
fizioterapiai stb. szaktevékenység ( 85.14). 

 
85.12.11 85.12.11.0 Egészségügyi alapellátás 

   Idetartozik: (az orvosi praktizálásra jogosult által végzett) a 
nem szakosodott háziorvosi, a házi gyermekorvosi alap- és 
ügyeleti ellátás, valamint az iskola-egészségügyi, a sportorvosi, 
a foglalkozás-egészségügyi és az egyéb egészségügyi 
alapellátás is. 

 
85.12.12 85.12.12.0 Járóbeteg-szakellátás 

   Idetartozik: a járóbeteg-szakellátás, a szakambulancia és az 
orvosi egészségügyi diagnosztikai szakellátás, beleértve a 
diagnosztikát és a terápiás kezelést (pl. mûvesekezelés, 
kemoterápia stb.), a kórkép funkcionális feltárását és 
értelmezését (pl. röntgenfelvétel, RKG, endoszkóp és hasonlók 
révén). 

   
85.13 Fogorvosi szakellátás 

85.13.1 
  

Fogorvosi ellátás, tanácsadás 



   Idetartozik: a fog- és szájbetegségek megelõzésével, 
gyógyításával, hiányzó fogak pótlásával stb. foglalkozó 
szakorvosi ellátás. 

   Nem ide tartozik: a fogtechnikai szolgáltatás (33.10) 

 
85.13.11 85.13.11.0 Fogszabályozás 

   Idetartozik: a fogszabályozási ellátás (pl. elõreálló fogazat, 
harapási deformációk stb.), valamint a fogászati, szájsebészeti 
mûtétek még akkor is, ha kórházi fekvõ betegen végzik. 

 
85.13.12 85.13.12.0 Egyéb fogászati szolgáltatás 

   Ide tartoznak az általános fogászati ellátások, pl. fogászati 
rutinellenõrzés, megelõzés, lyukas fogak kezelése rendelõben, 
iskolai, munkahelyi fogászaton, magánrendelõben. 

   
85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

85.14.1 
  

Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

   Idetartozik: minden olyan humán-egészségügyi szolgáltatás, 
amely az elõzõkben felsorolt egészségügyi szolgáltatásokba 
nem sorolható. 

 
85.14.11 85.14.11.0 Szülész szolgáltatás 

   Idetartozik: pl. a terhes nõ terhesség alatti felügyelete, a szülés 
levezetése, az anyák közvetlen szülés utáni felügyelete. 

   Nem ide tartozik: a házi segítségnyújtás, a házi szociális 
gondozás (85.32.14), az anyák szociális ellátása (85.31.14.2). 

 
85.14.12 85.14.12.0 Ápolói szolgáltatás 

   Idetartozik: az ápolási szolgáltatások terén a beteg otthonában 
vagy az ápoló saját tanácsadó-helyiségében (rendelõjében) 
nyújtott egészségügyi ellátás, az anyák és a gyermek 
gondozására, ápolására, higiéniára vonatkozó tanácsadás stb. 

   Nem ide tartozik: a házi segítségnyújtás, a házi szociális 
gondozás (85.32.14), az anyák szociális ellátása (85.31.14.2), 
az anyák szülés utáni közvetlen felügyelete (85.14.11.0). 

 
85.14.13 85.14.13.0 Fizioterápia, paramediális szolgáltatás 

   Idetartozik: a fizioterápia, ergoterápia, a foglalkozásterápia, a 
beszédterápia (logopédia, foniátria), a homeopathia, az 
akupunktúra, a dietetika, az egészségügyi masszázs stb. [Ezeket 
a szolgáltatásokat kizárólag vizsgázott (nem orvosi) személyek 
nyújthatják.] 

 
85.14.14 85.14.14.0 Mentõszolgálat 

   Idetartozik: az életmentéssel, betegszállítással kapcsolatos 



tennivalók ellátása, újraélesztõ készülékkel, orvosi 
személyzettel vagy azok nélkül. 

   Nem ide tartozik: a bányamentés (10), a vízi mentés, 
barlangmentés (74.87.17.9) 

 
85.14.15 85.14.15.0 Kórházon kívüli fekvõbeteg-ellátás 

   Idetartozik: az orvosi irányítás nélkül végzett, az orvosi 
kezelést, mûtétet elõkészítõ elszállásolással kombinált 
betegellátás. 

 
85.14.16 85.14.16.0 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás 

 
85.14.17 85.14.17.0 Vérellátás, transzplantációs bank 

   Idetartozik: a vérellátással, vérkonzerválással, vérkészítmények 
elõállításával és felhasználásával kapcsolatos klinikai és 
diagnosztikai tevékenység; sperma-, transzplantációsszerv-
bank. 

   Nem ide tartozik: konzervált vér (BTO 2441). 

 
85.14.18 85.14.18.0 Egyéb egészségügyi szolgáltatás 

   Nem ide tartozik: pl. az egészségügyi kártevõirtás, a 
mezõgazdasági kártevõirtás (01.41.1), az egyéb kártevõirtás 
(74.70.11.0) 

   
85.2 Állat-egészségügyi ellátás 

   
85.20 Állat-egészségügyi ellátás 

85.20.1 85.20.11 85.20.11.0 Állat-egészségügyi ellátás 

   Idetartozik: a hobbiállatok kórházi és nem kórházi ellátása, 
mûtéti kezelése, diagnosztikai vizsgálata, gyógykezelése, az 
állatokon végzett mûtéti és egyéb beavatkozások, 
fertõtlenítések, állományvizsgálatok, állatvásár, valamint 
állatszállítás során történõ állatorvosi vizsgálat. Fertõzõ 
állatbetegségek megelõzésével és leküzdésével kapcsolatos 
állatorvosi tevékenységek. Ide tartoznak a megelõzést, feltárást 
szolgáló vizsgálatok (pl. szerológiai vizsgálat) is. 
Jogszabályokban elõírt és a nemzetközi követelmények 
érvényesítése miatti állat-egészségügyi határállomási 
ellenõrzés. Kórházi, laboratóriumi és mûszaki szolgáltatások, 
etetés (diétás is). 

 
85.20.12 85.20.12.0 Egyéb állatok állatorvosi ellátása 

   Idetartozik: a nem hobbiállatok kórházi, nem kórházi ellátása, 
mûtése, fogkezelése, beleértve az állatkerti és a prémjükért 
vagy egyéb termékükért tenyésztett állatokat is. A kórházi, 
laboratóriumi és egyéb mûszaki ellátás, etetés (diétás is). 



   Nem ide tartozik: a gazdasági haszonállatok tenyésztése, 
mesterséges megtermékenyítés (01.42.10.2), az élelmiszerek 
állatorvosi vizsgálata, ellenõrzése (74.30.1). 

 
85.20.11 85.20.11.0 Hobbiállat egészségügyi ellátása 

 
85.20.12 85.20.12.0 Egyéb állat egészségügyi ellátása 

    
85.3 Szociális ellátás 

   Idetartozik a menedékes és kísérõ nélküli kiskorú rászorultak 
ellátása, elhelyezése is. 

   
85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel 

85.31.1 
  

Szociális ellátás elhelyezéssel 

   Idetartozik: a koruknál, egészségi állapotuknál vagy szociális 
helyzetüknél fogva önálló életvitelre nem képes személyek 
tartós és átmeneti bentlakásos intézményekben történõ 
gondozása, teljes körû ellátása, ahol az orvosi ellátás vagy 
oktatás nem alapvetõ követelmény. Idetartozik a házi 
gondozás, ápolás is. 

 
85.31.11 85.31.11.0 Idõskorúak szociális ellátása elhelyezéssel 

   Idetartozik: az idõskorúak otthonában, szállást biztosító idõsek 
klubjában, gondozóházakban történõ ellátás. 

   Nem ide tartozik: a kombinált egészségügyi és elhelyezési 
szolgáltatás orvosi irányítás mellett, vagy orvosi felügyelet 
nélkül (85.14.15) 

 
85.31.12 85.31.12.0 Testi, szellemi fogyatékosok szociális ellátása elhelyezéssel 

   Idetartozik: a fogyatékosok otthonaiban a súlyos értelmi vagy 
halmozottan fogyatékos, vak, süket és néma személyek tartós, 
illetve átmeneti ellátása. 

   Nem ide tartozik: az oktatás (80), a kombinált egészségügyi és 
elhelyezési szolgáltatás orvosi irányítás mellett, vagy orvosi 
felügyelet nélkül (85.14.15) 

 
85.31.13 85.31.13.0 Gyermekvédelmi ellátás elhelyezéssel 

   Idetartozik: a gyermekek, csecsemõk, árvák stb. 
gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátása bentlakásos 
bölcsõdében, gyermekotthonban és gyermekvédelmet szolgáló 
más bentlakásos intézményben, beleértve a nevelõszülõi 
elhelyezést is. 

   Nem ide tartozik: fiatalkorúak javító-nevelõ intézeti ellátása 
(85.31.15.2) 

 
85.31.14 

 
Egyéb rászorultak szociális ellátása elhelyezéssel 



   Idetartozik: az egyéb rászorulók szociális elhelyezése, pl. az 
anyaotthonok, a hajléktalanok szállása. 

  
85.31.14.1 Hajléktalanok szociális ellátása elhelyezéssel 

  
85.31.14.2 Anyák szociális ellátása elhelyezéssel 

  
85.31.14.9 Máshova nem sorolt, egyéb rászorult szociális ellátása 

elhelyezéssel 

 
85.31.15 

 
Egyéb szociális ellátás elhelyezéssel 

   Idetartozik: minden olyan ellátási forma, illetve szolgáltatás, 
amely az elõzõekbe nem sorolható. Idetartozik: pl. az 
alkoholisták és más szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, 
a bírói úton javító-nevelésre utalt fiatalok elhelyezése 
(egészségügyi kezelés nélkül), életviteli segítségnyújtás az ott 
lakóknak, az önálló élet megteremtésének segítése. 

  
85.31.15.1 Menekültek szociális ellátása elhelyezéssel 

  
85.31.15.2 Fiatalkorúak javító-nevelõ intézeti ellátása 

  
85.31.15.3 Pszichiátriai, szenvedélybeteg ellátása elhelyezéssel 

  
85.31.15.9 Máshova nem sorolt, egyéb szociális ellátás elhelyezéssel 

   
85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 

85.32.1 
  

Szociális ellátás elhelyezés nélkül 

   Ide tartoznak a szociális alap- és szakellátások. 

 
85.32.11 

 
Gyermekek napközbeni ellátása 

   Nem ide tartozik: a nem kötelezõ gyermekfelügyelet 
(93.05.12.3). 

  
85.32.11.1 Bölcsõdei ellátás 

  
85.32.11.9 Egyéb napközbeni gyermekellátás 

   Idetartozik: az egészséges gyermekek szakszerû gondozását, 
nevelését biztosító egyéb intézményes ellátás (pl. az 
önkormányzatok kötelezõ feladatát képezõ házi 
gyermekfelügyelet, családi napközi stb.). 

 
85.32.12 

 
Fogyatékos gyermekek, fiatalok napközi ellátása 

   Idetartozik: a fogyatékos fiatalkorúak nappali intézményben 
történõ ellátása. 

 
85.32.13 85.32.13.0 Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás 

   Idetartozik: a gyermekjóléti szolgálat és egyéb 



gyermekvédelmi intézmény keretében végzett gyermekvédelmi 
ellátás, gyermekvédelmi szolgáltatás. A máshol nem nevesített 
személyek, családok, általában gyermekes szülõk részére 
végzett tanácsadás magatartási, tanulási és más, gyermekeket 
érintõ problémákban (pl. családi, iskolai problémák, nevelési 
gondok, gyermekek fenyítésének és egyéb zaklatásának 
megelõzése), a krízishelyzetbe történõ beavatkozás, 
örökbefogadás elõkészítése. 

 
85.32.14 85.32.14.0 Jóléti szolgáltatás 

   Idetartozik: a jóléti szolgáltatás elhelyezés nélkül, a szociális 
segélyezések és természetbeni juttatások intézése pl.: házi 
segítségnyújtás, házi szociális gondozás az idõsek részére, 
családsegítés, jóléti támogatások, nyugdíj-kiegészítés, étkezési 
jegyek, családi költségvetési tanácsadás, egyéb közösségi és 
szomszédsági tevékenység. 

   Nem ide tartozik: a gyermekjóléti szolgáltatás (85.32.13.). 

 
85.32.15 85.32.15.0 Foglalkoztatási rehabilitáció 

   Idetartozik: a hátrányos helyzetû, megváltozott 
munkaképességûek, a gondozásra szoruló családtagjaik miatt 
üzemi keretek között munkát vállalni nem tudók, 
munkanélküliek szociális foglalkoztatása, a foglalkoztatást 
elõsegítõ közvetlen támogatás. 

   Nem ide tartozik: az a foglalkoztatási rehabilitáció, amelyben 
az oktatási elem az elsõdleges (80) 

 
85.32.16 

 
Egyéb szociális ellátás elhelyezés nélkül 

   Idetartozik: minden olyan szociális ellátás, gondozás, 
szolgáltatás, amely az elõzõekbe nem sorolható. Idetartozik: 
például a házassági tanácsadás, a katasztrófa áldozatai, a 
menekültek és a bevándorlók szociális ellátása, beleértve a 
menedéknyújtást, a felnõtt testi és szellemi fogyatékosok és 
idõsek nappali intézményi ellátása; a szabadságvesztésbõl 
szabadult és a feltételesen szabadlábra helyezett személyek 
segítése. 

  
85.32.16.1 Idõsek nappali intézményi ellátása 

  
85.32.16.2 Testi, szellemi fogyatékosok nappali ellátása 

   Idetartozik: a testi, szellemi fogyatékos felnõttek nappali 
ellátása. 

  
85.32.16.3 Hajléktalanok nappali ellátása 

   Idetartozik: a népkonyha, a nappali melegedõ és az egyéb 
szolgáltatások a hajléktalanok számára. 

  
85.32.16.4 Pszichiátriai, szenvedélybetegek nappali ellátása 



  
85.32.16.5 Menekültek nappali ellátása 

  
85.32.16.6 Házassági tanácsadás 

  
85.32.16.9 Máshova nem sorolt, egyéb szociális ellátás elhelyezés nélkül 

O EGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS 

90 Szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyezõdésmentesítés 

   90.0 Szennyvíz-, hulladékkezelés, 
szennyezõdésmentesítés 

   
90.01 Szennyvíz gyûjtése, kezelése 

90.01.1 
  

Szennyvíz-szolgáltatás 

 
90.01.11 

 
Szennyvíz-elvezetési, -kezelési szolgáltatás 

   Idetartozik: a szennyvízcsatorna, lefolyók és csõvezetékek 
használatával biztosított szennyvízgyûjtési szolgáltatás, 
szennyvízek kezelése, szûrési, ülepítési, kémiai 
csapadékképzési eljárásokkal. 

   Nem ide tartozik: a víz gyûjtése, tisztítása és elosztása 
(41.00.20), csatornahálózat kiépítése, javítása és 
módosítása (45.21.41) 

 
90.01.12 

 
Települési folyékony hulladék kezelése 

   Idetartozik: az emésztõ, szikkasztó ürítése, tisztítása, 
beleértve a mozgó vécéket is. 

   
90.02 Hulladékgyûjtés-, kezelés 

   
Nem ide tartozik: a hulladék elkülönült szállítása (60.24). 

90.02.1 
  

Hulladékkezelés 

 
90.02.11 90.02.11.0 Hulladékgyûjtés 

   Idetartozik: a háztartásoktól, ipari vagy kereskedelmi 
létesítményektõl, közterületekrõl történõ szemét, szilárd 
hulladék gyûjtése és szállítása. 

 
90.02.12 90.02.12.0 Hulladékégetés 

 
90.02.13 90.02.13.0 Egyéb hulladékkezelés 

   Idetartozik: a hulladék nem égetéssel történõ 
ártalmatlanítása (pl. lerakás), gyepmesteri feladatok 
ellátása. 

   Nem ide tartozik: a veszélyes hulladék kezelési 



szolgáltatás (90.02.14), dögkút, dögtér fenntartása 
(90.02.14.9). 

 
90.02.14 

 
Veszélyes hulladék kezelése 

   Idetartozik: a veszélyes hulladék (mérgezõ, fertõzõ, kis 
radioaktivitású hulladék) kezelési szolgáltatás, beleértve a 
szállítást, ártalmatlanítást, a veszélyes hulladék lerakók 
mûködtetése (pl. radioaktív hulladék lerakók). 

   Nem ide tartozik: radioaktív hulladékok kezelése 
(23.30.90), nukleáris fûtõelemek reprocesszálása és nagy 
aktivitású radioaktív hulladék kezelése (23.30.90), 
szennyezett talaj különleges kezelése (90.03.11), 
szennyezett felszín alatti víz különleges kezelése 
(90.03.11), olajjal szennyezett felszíni vízek, óceánok, 
tengerek, parti zónák tisztítása (90.03.12). 

  
90.02.14.1 Veszélyes hulladék elõkezelése 

   Idetartozik: a veszélyes hulladék gyûjtését, tárolását, 
szállítását, további kezelését elõsegítõ, illetõleg ezek 
biztonságát növelõ, a veszélyes hulladék környezeti 
veszélyességét csökkentõ szolgáltatás. 

  
90.02.14.2 Veszélyes hulladék ártalmatlanítása termikus úton 

   Idetartozik: a veszélyes hulladék égéssel vagy más 
termikus eljárással történõ ártalmatlanítása. 

  
90.02.14.3 Veszélyes hulladék ártalmatlanítása lerakással 

   Idetartozik: a veszélyes hulladék lerakótelepen végzett 
ártalmatlanítása végleges lerakással, vagy a közelítõleg 
azonos összetételû veszélyes hulladékok esetében a 
monodepóniában történõ ártalmatlanítás. 

  
90.02.14.4 Veszélyes hulladék ártalmatlanítása egyéb módon 

   Idetartozik: a veszélyes hulladék ártalmatlanítása egyéb 
(az égetésen és lerakáson kívüli) fizikai, kémiai és 
biológiai eljárásokkal. 

  
90.02.14.5 Veszélyes hulladék gyûjtése 

   Idetartozik: a veszélyes hulladéknak a tárolást, kezelést 
megelõzõ, a környezet szennyezését kizáró módon 
történõ, a tervezett tárolásnak vagy kezelésnek megfelelõ 
összeszedése. 

  
90.02.14.6 Veszélyes hulladék begyûjtése 

   Idetartozik: a meghatározott anyagi minõségû és 
mennyiségû veszélyes hulladékok több termelõtõl történõ 
összeszedése és a gyûjtõhelyre, a tárolóhoz, az 



elõkezelõhöz, a kezelõ telepre való szállítása.  

   Nem ide tartozik: az elkülönült szállítás (60, 61, 62). 

  
90.02.14.7 Veszélyes hulladék tárolása 

   Idetartozik: a veszélyes hulladéknak a 
környezetszennyezést kizáró módon kialakított és 
üzemeltetett tárolótelepen történõ elhelyezése. 

  
90.02.14.9 Egyéb veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatás 

   
Idetartozik: pl. dögkút, dögtér fenntartása. 

   
90.03 Szennyezõdésmentesítés 

90.03.1 
  

Szennyezõdésmentesítés, közterület-tisztítás 

 
90.03.11 90.03.11.0 Talaj, felszín alatti vizek szennyezõdésmentesítése 

   
Idetartozik a talajnak, a földtani közegnek a szennyezõdés 
helyén vagy máshol történõ szennyezõdésmentesítése, a 
felszín alatti víz vízminõségi kárelhárítása mechanikai, 
kémiai, vagy biológiai módszerrel, bányák és hasonló 
helyek tisztítása (beleértve a robbantást). 

   Nem ide tartozik: a szennyezett talajfelszín kotrása 
(45.11.22), talajszigetelés (45.11.24), azbeszt eltávolítás 
(45.25.62), vízszolgáltatási célzatú felszín alatti víztisztítás 
(41.00.01), a már összekotort szennyezett talaj szállítása 
harmadik fél által (60.24.17) szennyvíz gyûjtése, kezelése 
(90.01.1). 

 
90.03.12 90.03.12.0 Szennyezett felszíni vizek tisztítása 

   Idetartozik: az olajjal szennyezett felszíni vizek, óceánok, 
tengerek, parti zónák tisztítása. 

 
90.03.13 90.03.13.0 Területtisztítás 

   Idetartozik: a köz- és egyéb területek tisztítása, hó és jég 
mentesítés. 

   Nem ide tartozik: a mezõgazdasági kártevõk irtása 
(01.41.1, 01.42.1), épületek és egyéb nem mezõgazdasági 
létesítmények fertõtlenítése, kártevõk irtása (74.70.11) 

91 ÉRDEKKÉPVISELET 

   91.1 Vállalkozói, szakmai érdekképviselet 

   Nem ide tartozik: 

   - az oktatás (80), 

   - az egészségügyi szolgáltatás (85.1), 



   - a szociális ellátás 85.3), 

   - a sporttevékenység (92.6) 

   
91.11 Vállalkozói érdekképviselet 

91.11.1 91.11.10 91.11.10.0 Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet 

   Idetartozik: a vállalkozók, munkáltatók szervezetei 
(beleértve az ipartestületeket, kamarákat) tagjainak 
érdekképviselete, érdekérvényesítése az üzleti élettel, a 
földrajzi, gazdasági, igazgatási kérdésekkel kapcsolatban 
a kormányzattal, munkavállalókkal stb. szemben, 
munkaügyi tárgyalásokban, egyezkedésekben, a gazdaság, 
az üzleti élet és kereskedelem fejlesztése érdekében. 

   Nem ide tartozik: PR-szolgáltatások, amelyeket külsõ 
személyek végeznek egy szervezet nevében (74.14.16) 

   
91.12 Szakmai érdekképviselet 

91.12.1 91.12.10 91.12.10.0 Szakmai érdekképviselet 

   Idetartozik: a meghatározott tudományágak, szakmai, 
mûszaki, mûvészeti területek egyesületi, érdek-képviseleti 
információellátási szolgáltatásai, az egyes szakterületek 
gyakorlása feltételeinek kidolgozása és ellenõrzése, a 
kormányzati szerveknél, a nyilvánosság elõtt a terület 
képviselete. Ideértendõ a kulturális életben részt vevõ 
szakemberek, mint pl. írók, festõk, különbözõ 
elõadómûvészek, újságírók, elõadók, biztosítási 
ügynökök, gyorsírók stb. egyesületi érdekképviselete, 
tagsági, szakmai követelmények kidolgozása és 
ellenõrzése, képviselet a kormányzati hivatalokkal 
szemben és a közösségi kapcsolatok tartása. 

   
91.2 Szakszervezeti tevékenység 

   
91.20 Szakszervezeti tevékenység 

91.20.1 91.20.10 91.20.10.0 Szakszervezeti tevékenység 

   Idetartozik: a munkavállalók általános vagy szakmai 
területi (mûszaki, kulturális stb. területek) munkavállalói 
érdekeinek képviselete, egyeztetések a kormánnyal, 
munkaadókkal. A szervezet tagjai nagyrészt 
munkavállalók. 

   
91.3 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

   
91.31 Egyházi tevékenység 

91.31.1 91.31.10 91.31.10.0 Egyházi tevékenység 



   Idetartozik: a vallási szervezetek vagy egyházi személyek 
templomokban, mecsetekben, zsinagógákban, vagy más 
helyeken közvetlenül a híveknek nyújtott vallási 
szolgáltatásai (istentisztelet, mise, keresztelési, bérmálási, 
konfirmálási, házasságkötési, temetési vallási szertartás 
stb.), valamint az egyházak saját tagjai 
vallásgyakorlásának biztosítása monostorokban, 
kolostorokban és hasonló szervezetekben, vallási 
rendházakban, valamint misszionáriusi szolgáltatás. 
Máshova nem sorolt egyházi, vallási szolgáltatás. 

   Nem ide tartozik: az oktatás (80), az egészségügyi és 
szociális ellátás (85.3). 

   
91.32 Politikai tevékenység 

91.32.1 91.32.10 91.32.10.0 Politikai tevékenység 

   Idetartozik: a politikai szervezetek és az azokhoz 
kapcsolódó más szervezetek, pl. a politikai pártok ifjúsági 
szervezeteinek politikai tevékenysége, PR-tevékenység, 
finanszírozási források megteremtése, de fõ célja 
tagjainak és a párttal szimpatizánsoknak a politikai 
hivatalokba való elhelyezése. 

   
91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, 

társadalmi tevékenység 

91.33.1 
  

Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi 
szolgáltatás 

   Idetartozik: pl. közügyek, társadalmi célok, közkiadások 
támogatása, a közoktatás, politikai befolyás, pénzforrások 
szerzése stb. útján, közösségi és oktatási létesítmények 
támogatása, speciális csoportok - pl. etnikai és kisebbségi 
csoportok - védelme és segítése, a környezetvédelem, a 
közösségi, szociális és oktatási lehetõségek támogatása, a 
társasági érintkezési célú egyesületek, mint pl. a rotary 
klubok, a szabadkõmûves páholyok, a fiatalok vallásos 
szervezetei, a hazafias társaságok, beleértve a háborús 
veteránok szervezeteit, az ifjúsági szervezetek, pl. 
cserkészek, diákszervezetek, diákklubok és egyetemi 
diákszervezetek stb., kulturális, szabadidõs vagy 
hobbiegyesületek pl. költészeti, irodalmi és könyvklubok, 
történelmi, kertészeti, film-, fotó-, zenei és mûvészeti, 
iparos, bélyeggyûjtõklubok és számos más klub 
tevékenysége. 

 
91.33.11 91.33.11.0 Közcélok támogatása 

   Ide tartoznak azok a civil és hasonló szervezetek, amelyek 
olyan személyekbõl állnak, akiknek fõ célkitûzésük a 



közügyek támogatása, pl. a közoktatás, politikai 
befolyásolás révén. Ezen szervezetek közösségi, szociális 
és oktatási támogatótevékenységeket, valamint 
környezetvédelmi, ökológiai szervezeti, illetve mozgalmi 
tevékenységet fejtenek ki. 

 
91.33.12 91.33.12.0 Szociális csoportok védelme 

   Ide tartoznak a speciális csoportok, mint pl. az etnikai, 
kisebbségi csoportok érdekeit védõ és támogató 
szervezetek szolgáltatása. 

 
91.33.13 91.33.13.0 Ifjúsági egyesülések 

   Ide tartoznak a fiatalok és gyermekek szervezeteinek 
tevékenysége, pl. fiúk, lányok, diákegyesület, klubok, 
baráti társaságok stb. 

 
91.33.14 91.33.14.0 Egyéb tagsági viszonyon alapuló szolgáltatás 

   Ide tartoznak a fõleg barátságon alapuló egyesületek, mint 
a hazafias társaságok, a nem sport jellegû kulturális 
szabadidõs klubok, társadalmi közösségi tevékenységek, 
valamint a máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások. Ide 
tartoznak még a többfunkciós klubok és a közösségi 
központok. 

   Nem ide tartozik: az alkotó és elõadói mûvészeti 
szolgáltatás (92.31.21), a sportklubok (92.62.2) 

92 SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT 

   92.1 Film-, videogyártás 

   
92.11 Film-, videogyártás 

92.11.3 
  

Film-, video-, DVD lemez-gyártás 

 
92.11.31 92.11.31.0 Film-, video-, DVD készítéssel kapcsolatos szolgáltatás 

   Idetartozik: a nyilvános közlésre alkalmas mozgókép 
diapozitív, videofelvétel, DVD elsõ eredeti (master) 
példányának elõállítása a hordozó anyagtól függetlenül (film, 
videoszalag, DVD forgatókönyv alapján), beleértve a 
felvételkészítést, az animációs filmek, a rövidfilmek, a 
nyilvános hirdetések, promóciók, a dokumentum és 
szórakoztató, oktató stb. filmek készítését közvetlen mozi 
bemutatás, televíziós közvetítés vagy eladás, bérbeadás 
céljából. 

   Nem ide tartozik: a családi, társadalmi és más eseményekrõl 
készített, nem közbemutatásra szánt felvételek készítése és 
másolása (74.81.2), a diafilmkészítés (74.81.3.), a tévémûsorok 
készítése rögzítése adás céljára (92.20.12), a filmek 



sokszorosítása (BTO 22.32). 

 
92.11.32 92.11.32.0 Egyéb film-, videogyártás, CD, DVD készítés 

   Idetartozik: a kép/hangfelvételek máshova nem sorolt 
kiegészítõ szolgáltatásai, a vágás, az editálás, az utóhangosítás, 
a szinkronizálás, a feliratozás, a hangfölémondás, a trükközés 
stb. Idetartozik a hangfelvételek eredeti (master) példányának 
elkészítése is, a nyilvános közlésre alkalmas zenei vagy más 
hangfelvétel elsõ, eredeti (master) példányának elõállítása. 

   Nem ide tartozik: a különbözõ típusú (film, mágneses, optikai) 
mozgóképhordozók másolása (22.32.10), illetve a különbözõ 
mûszaki rendszerû (PAL, SECAM, MTSC stb.) mágneses 
mozgóképhordozók közötti átmásolás (transzkódolás) 
(74.81.32), szereposztó és nyilvántartásba vévõ ügynökségi 
szolgáltatás (92.72.12), a felszerelések kölcsönzése 
szórakoztatási tevékenységet végzõknek (71.34.10), az egyéni 
mûvészek részére végzett ügynöki szolgáltatás (74.87.17) 

   
92.12 Film-, videoterjesztés 

92.12.1 92.12.10 92.12.10.0 Film-, video-, DVD-lemez terjesztése 

   Idetartozik: a filmek, illetve filmjogok közvetlen átadása, 
filmek, DVD-lemezek eladása, kölcsönzése nem közvetlenül a 
nagyközönségnek hanem továbbfelhasználók, 
továbbforgalmazók számára és más terjesztéssel kapcsolatos 
szolgáltatás, pl. a filmek, szalagok szétosztása, raktározása. 
Idetartozik a mozifilm, videoszalag és DVD terjesztési jogának 
értékesítése. 

   Nem ide tartozik: az elkülönült reklám, propaganda (74.40.1), 
a mûsoros videokazetta és DVD kölcsönzése a nagyközönség 
számára (71.40.12). 

   
92.13 Mozgóképvetítés 

92.13.1 
  

Film-, videovetítés 

 
92.13.11 92.13.11.0 Filmvetítés 

   Idetartozik: a nyilvános filmvetítés moziban vagy szabadtéri, 
magán vagy más vetítési helyen. 

   Nem ide tartozik: az elkülönült reklám-, propagandafilm vetítés 
(74.40.1). 

 
92.13.12 

 
Videovetítés, DVD-lejátszás 

   Idetartozik: a nyilvános videovetítés, DVD-lemezek vetítése 
moziban, szabadtéri, magán vagy más vetítési helyen. 

   Nem ide tartozik: az elkülönült reklám-, propagandafilm vetítés 
(74.40.1). 



   
92.2 Rádió-, televízió mûsorszolgáltatás 

   
92.20 Rádió-, televízió mûsorszolgáltatás 

92.20.1 
  

Rádió-, televíziómûsor-szolgáltatás 

   Idetartozik: a rádió és tv-programok (élõ egyenes adás vagy 
rögzített mûsor) készítése, adás céljából, rádió- és 
televíziómûsornak a mûsorszolgáltatásra jogosult általi 
elõállítása, elektronikus jelek formájában történõ megjelenítése 
és a felhasználó vevõkészülékéhez történõ továbbítása vagy 
továbbjuttatása, függetlenül a mûsor jellegétõl (hírmûsor, 
irodalmi mû, sportközvetítés, szórakoztatás, oktatás stb.). 

   Nem ide tartozik: a rádió és tv-mûsorok, programok sugárzása, 
szórása, vétele, továbbítása (64.20.2), a reklám, a propaganda, 
a hirdetés (74.40.1), a filmgyártás (92.11.3). 

 
92.20.11 92.20.11.0 Rádiómûsor-szolgáltatás 

   Idetartozik: a rádiós hangfelvételek és rádiómûsorok készítése 
(élõ vagy rögzített mûsor) adás céljából, rádiómûsornak a 
mûsorszolgáltatásra jogosult általi elõállítása, elektronikus 
jelek formájában történõ megjelenítése és a felhasználó 
vevõkészülékéhez történõ továbbítása vagy továbbjuttatása, 
szórakoztatás, oktatás, sport, hírek, idõjárás-elõrejelzés, 
interjúk bemutatása. 

   Nem ide tartozik: a rádióprogramok átvitele, továbbítása 
(64.20.22) 

 
92.20.12 92.20.12.0 Televíziómûsor-szolgáltatás 

   Idetartozik: a televíziós felvételek, az élõ vagy rögzített tv-
mûsorok készítése adás céljából, szórakoztatás, oktatás, sport, 
hírek, idõjárás-elõrejelzés, interjúk stb. 

   Nem ide tartozik: a televíziós programok átvitele, továbbítása 
(64.20.21) 

92.20.2 92.20.20 92.20.20.0 TV-, rádió-reklámidõ eladása 

   Idetartozik: TV-, rádióadások reklámidejének eladása, 
közvetlenül egységenként lefoglalt rádióadásokban 

   Nem ide tartozik: a hirdetési hely és idõ eladása megbízásból 
(74.40.11) 

   
92.3 Egyéb szórakoztatás 

   
92.31 Alkotó-, elõadómûvészet 

92.31.2 
  

Alkotó-, elõadómûvészet 

 
92.31.21 92.31.21.0 Elõadómûvészet 



   Ide tartoznak a közönség elõtt - zárt vagy szabad téren - tartott 
színházi élõ elõadások, hangversenyek, tánc és operaelõadások, 
a pantomim és más mûvészeti, illetve vegyes mûvészeti 
elõadások beleértve a hivatásos és amatõr mûvészcsoport, 
társulat, zenekar, önálló és együttes elõadói tevékenységét is 
egyszer, vagy ismétlõdõen. 

   Nem ide tartozik: a színházi vagy mûvészeti ügynökség 
szolgáltatása (74.87.17) 

 
92.31.22 92.31.22.0 Alkotótevékenység 

   Idetartozik: az irodalmi, színpadi, zene- és táncmûvek, rádió- 
és televíziójátékok, filmforgatókönyvek, filmvázlatok, 
filmnovellák megalkotása; (egyéni mûvészi és alkotó 
tevékenység, pl. színészi, rendezõi, zenészi, írói, elõadói, 
szobrászati, festõi, karikaturistatevékenység); a mûfordítás; 
képzõmûvészeti alkotások, díszletek (színpadi, film és egyéb 
mûvészeti alkotások díszletei) mûvészi igényû megtervezése. 
Valamennyi HS*-ben meghatározott életkorú régiségnek 
minõsülõ mûvészeti alkotás mûértékének helyreállítása, pl. 
festmények restaurálása. Idetartozik valamennyi szerzõi 
jogvédelemben, copy rightban részesülõ egyéni és más 
alkotótevékenység, elõadás stb. 

   Nem ide tartozik: az ipari, építõipari termékek, hírközlési, 
látványtechnikai és egyéb termékek, technikai berendezések 
mûszaki, kiviteli tervei (74.20), a grafikai szolgáltatások, 
formatervezés, belsõépítészeti tervezés, divattervezés 
(74.87.13), szórakoztatás (92.34), a múzeumi restaurálás 
(92.52.11.1), a bútor restaurálása (36.1), az üveg restaurálása 
(26.1), a hangszerek gyártása, restaurálása (36). 

   
92.32 Mûvészeti kiegészítõ tevékenység 

92.32.1 92.32.10 92.32.10.0 Mûvészeti kiegészítõ szolgáltatás 

   Idetartozik: a mûvészeti létesítmények (hangversenytermek, 
színházak stb.) rendeltetésének megfelelõ mûködtetése, 
jegyértékesítõ ügynökségi szolgáltatás, a színpadi látvány, 
fény- és hangeffektusok biztosítása. 

   Nem ide tartozik: a nyilvános közlésre alkalmas zenei vagy más 
hangfelvétel elsõ, eredeti (master) példányának elõállítása 

   
92.33 Vidámparki szórakoztatás 

92.33.1 92.33.10 92.33.10.0 Vásári, vidámparki szórakoztatás 

   Idetartozik a vásári, vidámparki szórakoztatás, valamint a 
nosztalgiavasutak és hasonlók üzemeltetése. 

   
92.34 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 



92.34.1 
  

Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 

 
92.34.11 92.34.11.0 Cirkusz (varieté, revümûsor, kaszkadõrbemutató) 

 
92.34.12 92.34.12.0 Táncoktatás, táncrendezvény szolgáltatás 

 
92.34.13 92.34.13.0 Vegyes egyéb szórakoztatás 

   Ide tartoznak a vegyes szórakoztató mûsorok, a 
magyarnótamûsorok, a nyilvános, közönség elõtt zajló 
(mûsoros) díjkiosztók, vetélkedõk (pl. szépségkirálynõ-
választás) stb., a bikaviadal, a rodeo, a fény és a hangjáték, a 
bábszínházi elõadás, a tûzijáték. 

   Nem ide tartozik: a sportszolgáltatás (92.6), a szerencsejáték 
(92.71) 

  
92.34.13.1 Játékautomata üzemeltetése 

  
92.34.13.9 Egyéb szórakoztatás 

   Ide tartoznak pl. a táncmulatságok, a sétahajózás, a 
sétakocsikázás, a sétarepülés, a nem a versenysport 
szabályainak megfelelõ tekepálya, biliárdasztal mûködtetése 
stb. 

   Nem ide tartozik: a diszkó (55.40.10.0) 
    

92.4 Hírügynökségi tevékenység 

   
92.40 Hírügynökségi tevékenység 

92.40.1 92.40.10 92.40.10.0 Hírügynökségi szolgáltatás 

   Idetartozik: a hírek, képek, színes beszámolók szolgáltatása a 
hírközlõ szerveknek, eszközöknek, hírszolgálatnak (újságok, 
folyóiratok, rádió, tv stb.), (szóban, írottan, képen), valamint az 
önálló újságírói és fotóriporteri szolgáltatás. 

   
92.5 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális 

tevékenység 

   
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység 

92.51.1 
  

Könyvtári, levéltári szolgáltatás 

 
92.51.11 92.51.11.0 Könyvtári szolgáltatás 

   Idetartozik: a könyvtári dokumentációs és információs 
tevékenység könyvekrõl, újságokról, folyóiratokról és más 
rendszeres kiadványokról, kép- és hanganyagokról, könyvtári 
anyagokból általános és szakanyagok gyûjtése, feltárása 
(katalogizálás, állagmegõrzés), kölcsönzés (belföldi, külföldi), 
olvasószolgálat, visszakeresés az információs igények 



kielégítése érdekében, könyvek, lemezek, és DVD-lemezek stb. 
kölcsönzése 

   Nem ide tartoznak: videoszalag és DVD lemezek kölcsönzése 
(71.40.12), az elkülönült, önálló szolgáltatások, pl. másolás, 
sokszorosítás (74.85.12), adatbázis-szolgáltatás (72.40.11), 
kiadvány, katalógus készítése (BTO, illetve ipar), könyvek 
bérlése (71.40.16) 

 
92.51.12 92.51.12.0 Levéltári szolgáltatás 

   Idetartozik: a történeti értékû irattári anyag rendszeres átvétele, 
az egyéb levéltári gyûjtemények felkutatása, gyûjtése, 
megõrzése, nyilvántartása, konzerválása. A levéltári anyagok 
rendszerezése, kutatásra alkalmassá tétele, kutató- és 
ügyfélszolgálat mûködtetése, történeti levéltár mûködtetése. 

   
92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 

92.52.1 
  

Múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme 

 
92.52.11 

 
Múzeumi szolgáltatás, mûvészeti kiállítás 

  
92.52.11.1 Múzeumi szolgáltatás 

   Idetartozik: mindenfajta (mûvészeti, tudományos, mûszaki, 
történeti) gyûjtemény kiállítása), a muzeális értékû tárgyak 
felkutatása, beszerzése, gyûjtése, szakszerû nyilvántartása, 
kezelése, feldolgozása, megõrzése, az anyagok tudományos 
rendszerezése, bemutatásra alkalmassá tétele és kiállításuk 
rendezése, alkalmi kiállítások rendezése, a gyûjtemények 
konzerválása és kezelése. 

   Nem ide tartozik: a kiskereskedelmi mûvészeti galériák 
értékesítési, bemutatási tevékenysége (52.48.37), a történelmi 
hely, épület bemutatása (92.52.12), a növény- és állatkerti 
szolgáltatás (92.53.11), mûemlékvédelmi szakértés 
(74.87.16.9). 

  
92.52.11.2 Képzõ-, ipar-, foto-, egyéb mûvészeti kiállítás 

 
92.52.12 92.52.12.0 Történelmi hely, épület bemutatása 

   Idetartozik a történelmi helyek, épületek bemutatása. 

   
92.53 Növény-, állatkert mûködtetése 

92.53.1 
  

Állat-, növénykert, védett természeti érték bemutatása 

 
92.53.11 92.53.11.0 Állat-, növénykerti szolgáltatás 

   Idetartozik: az állat- és növénykertek mûködtetése, bemutatása. 

 
92.53.12 92.53.12.0 Védett természeti érték bemutatása 



   Idetartozik: a nemzeti parkok, védett természeti rezervátumok 
irányítása, felügyelete, bemutatása. 

   
92.6 Sporttevékenység 

   
Idetartozik: a 92.61 és a 92.62 szakágazatokban felsoroltakon 
túl a NOB által elismert és máshova nem sorolható sportágak 
és létesítményeik mûködtetése. 

   
92.61 Sportlétesítmény mûködtetése 

92.61.1 92.61.10 92.61.10.0 Sportpálya, stadion mûködtetése 

   Idetartozik: a fedett és nyitott, verseny vagy amatõr sportolók 
által használt sportpályák, stadionok üzemeltetése, 
mûködtetése, amelyek rendeltetésszerû használata teszi 
lehetõvé a sportágak ûzését (pl. golf- és teniszpálya, sípálya, 
biliárd és tekepálya stb.). Ezek lehetnek bekerítettek vagy 
fedettek, lelátóval rendelkezõk vagy nem rendelkezõk. 
Idetartozik: a sportolási, pihenési és szórakoztatási lehetõséget 
biztosító uszodaszolgáltatás is. 

   Nem ide tartozik: ingatlan-bérbeadás (70.20), ingatlankezelés 
(70.32.1), strandfürdõ-szolgáltatás (92.72.11), ipari termékek, 
építmények javítása, karbantartása (az ipar és építõipar 
megfelelõ osztálya), gyógyfürdõ, tisztasági fürdõszolgáltatás 
(93.04.10) 

   
92.62 Egyéb sporttevékenység 

92.62.1 
  

Egyéb sportszolgáltatás 

 
92.62.11 92.62.11.0 Sportszolgáltatás 

   Idetartozik: a fedett vagy nyitott pályán, amatõr vagy profi 
sportolók sporteseményének megszervezése, a sportklubok 
által nyújtott sportolási lehetõség. 

 
92.62.12 92.62.12.0 Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása 

   Idetartozik: a sportrendezvények megszervezése, illetve 
lebonyolítása (függetlenül attól, hogy szabadtéri vagy fedett, 
illetve, hogy hivatásos vagy amatõr sportolók részére kerültek 
megrendezésre), sportegyesületekben és egyéb nonprofit 
szervezésben sportolási lehetõség biztosítása (futball-, teke 
egyesület stb.). 

 
92.62.13 92.62.13.0 Máshova nem sorolt, egyéb sportszolgáltatás 

   Idetartoznak: 

   = a sporteseményekhez kapcsolódó szolgáltatások, pl. az 
egyéni vállalkozó sportolók, bírók, idõmérõk, oktatók stb. 
tevékenységei, 



   = egyesületi és egyéb nonprofit szervezésben: 

   - a lovasiskolák, az elkülönült szabadidõs sportlovagoltatás, a 
versenyló trenírozása és egyéb sport- és sportjáték-iskolák 
szolgáltatásai, 

   - a versenyistállók (ló, eb, autós stb.) szolgáltatásai, 

   - a sporthajózás, 

   - a vadászat és a hegyi vezetés, 

   - a sport- és szabadidõs horgászat, 

   - a sport- és szabadidõs vadászat, 

   - a máshova nem sorolt egyéb sportszolgáltatások, pl. 
elsõdlegesen a sporttal összefüggõ oktatás egyesületi vagy 
hasonló nonprofit szervezésben. 

   Nem ide tartozik: a sporteszközök bérbeadása (71.40.14), a 
szórakoztatólovaglás (92.72.12.0). 

   
92.7 Egyéb szabadidõs tevékenység 

   Idetartozik: az összes, máshova nem sorolt, pihenéssel, 
szórakoztatással kapcsolatos szolgáltatás. 

   
92.71 Szerencsejáték, fogadás 

92.71.1 92.71.10 
 

Szerencsejáték, fogadás 

   Idetartozik: minden olyan szerencsejáték, fogadás (pl. 
lóversenyfogadás), amelyben a játékos pénz fizetése, vagy 
vagyoni érték nyújtása fejében meghatározott feltételek 
fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre vagy 
más vagyoni értékû nyereményre válik jogosulttá. A nyerés 
vagy a vesztés kizárólag vagy túlnyomórészt a véletlentõl függ. 

  
92.71.10.1 Sorsolásos játékok szervezése 

   Idetartozik: a lottó, kenó stb. és más, engedélyezett, olyan 
szerencsejáték szervezése, amelyben a szerencsejáték-szervezõ 
a játékosnak pénzfizetés fejében vagyoni ellenszolgáltatást 
helyez kilátásba meghatározott szám (számsor, jel, ábra stb.) 
eltalálása, nyerésre jogosító érvényes sorsjegy (szelvény, jegy, 
tanúsítvány stb.) kihúzása esetén. A nyerés vagy vesztés 
kizárólag a szám nyilvános húzásának az eredményétõl függ. 
Idetartozik: az engedélyhez nem kötött sorsolásos játék (pl. báli 
tombola és az ajándéksorsolás) is. 

  
92.71.10.2 Pénznyerõ-automata üzemeltetése 

  
92.71.10.3 Játékkaszinó mûködtetése 

  
92.71.10.4 Fogadásszervezés 



   Idetartozik: minden olyan engedélyezett fogadás, amelyben 
jövõbeni eseményt kell eltalálni (pl. totó, lóverseny). 

  
92.71.10.9 Szerencsejáték, sorsolás kiegészítõ szolgáltatás 

   
92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidõs 

tevékenység 

92.72.1 
  

Máshova nem sorolható egyéb szabadidõs szolgáltatás 

 
92.72.11 92.72.11.0 Szabadidõpark, szórakoztatási célú vásár, kiállítás 

   Idetartozik: a kikapcsolódást szolgáló szabadidõparkok, 
strandfürdõk, vízpartok gondozása, a szórakoztató vásárok, 
kiállítások tartása, valamint virágkarnevál, repülõbemutató stb. 
Idetartozik a fürdõkabinok, öltözõk, székek és hasonló 
létesítmények biztosítása is. 

 
92.72.12 92.72.12.0 Máshova nem sorolt, egyéb szabadidõs szolgáltatás 

   Idetartozik: pl. a szórakoztatólovaglás, a szereposztó- és 
nyilvántartó-ügynöki szolgáltatás. 

   Nem ide tartozik: a nyomkeresõ, a biztonsági, rendõrségi 
nyomozókutya idomítása (93.05.11), a személyes színházi vagy 
mûvészeti ügynökség (74.87.17), a cirkuszi produkció 
(92.34.11), a tánciskolai oktatás (92.34.11), az egyéb 
szórakoztatás (92.34.13), a versenyló trenírozása (92.62), a 
sport- és szabadidõs vadászat, horgászat (92.62.13) 

93 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 

   93.0 Egyéb szolgáltatás 

   
93.01 Textil-, szõrmemosás, tisztítás 

93.01.1 
  

Mosás, tisztítás 

 
93.01.11 93.01.11.0 Mosodai gyûjtõszolgálat 

   Idetartozik: a textília átvétele, kiadása mosásra, vegyi 
tisztításra a nélkül, hogy a mosást, tisztítást õk maguk 
végeznék. 

   Nem ide tartozik: mosás, vegytisztítás (93.01.13, 
93.01.14). 

 
93.01.12 93.01.12.0 Önkiszolgáló mosoda 

   Idetartozik: mindenfajta ruha (beleértve a bõrt, a szõrmét) 
és textil mosása, tisztítása (a száraztisztítást kivéve), 
érmével mûködtetett önkiszolgáló gépekkel, akár a 
nagyközönség, akár a gazdálkodók részére, akár a 
megrendelés helyszínén. 



 
93.01.13 93.01.13.0 Textil-, ruhatisztítás 

   Idetartozik: mindenfajta ruházat (beleértve a bõrt, a 
szõrmét és textil (pl. asztalnemû, ágynemûhuzat, csipke, 
szõnyeg, kárpit, alsónemû, függöny) mosása géppel, vagy 
kézzel akár a nagyközönség, akár a gazdasági szervezetek 
részére, kivéve a száraztisztítást. Idetartozik: továbbá a 
ruhanemû és egyéb textilnemû javítása és kisebb 
átalakítása, ha azt a tisztítással együtt és azzal közvetlen 
összefüggésben végzik. 

 
93.01.14 93.01.14.0 Száraztisztítás 

   Idetartozik: mindenfajta ruházat (beleértve a bõrt, a 
szõrmét) és textil száraztisztítása géppel vagy kézzel akár 
a nagyközönség, akár a gazdálkodók részére. 

 
93.01.15 93.01.15.0 Vasalás 

   Idetartozik: mindenfajta ruházat (beleértve a bõrt, a 
szõrmét, az ágynemût, az asztalterítõt) és textil vasalása 
géppel vagy kézzel akár a nagyközönség, akár a 
gazdálkodók részére. 

 
93.01.16 93.01.16.0 Ruhafestés, színezés 

   Idetartozik: mindenfajta ruházat (beleértve a bõrt, a 
szõrmét) és textil festése és színezése géppel, kézzel, akár 
a nagyközönség, akár a gazdálkodók részére. 

   Idetartozik: továbbá a farmeranyagból készült ruházati 
termékek koptatása, fakítása. 

   Nem ide tartozik: az ipari gyártási folyamat részeként 
végzett festés, színezés, koptatás, fakítás (17.30.10, 
17.30.21), fonal és ruha ipari festése (17.30.22). 

   
93.02 Fodrászat, szépségápolás 

93.02.2 
  

Fodrászat, szépségápolás 

 
93.02.21 93.02.21.0 Nõi fodrászat 

   Idetartozik: a nõi, leányhaj mosása, vágása, berakása, 
szárítása, festése, színezése, hullámosítása, egyenesítése 
és hasonló kezelése. 

 
93.02.22 93.02.22.0 Férfi fodrászat 

   Idetartozik: a férfi-, fiúhaj mosása, vágása, berakása, 
szárítása, festése, színezése, hullámosítása, egyenesítése 
és hasonló kezelése, valamint a borotválás és a 
szakállgondozás. 

 
93.02.23 

 
Kozmetika, kéz- és lábápolás 



  
93.02.23.0 Kozmetika, kéz- és lábápolás 

   Idetartozik: az emberi arc és test kozmetikai kezelése, 
arcmasszázs, arckikészítés, szépségápolás, manikûr, 
pedikûr, tyúkszemirtás. 

   
93.03 Temetkezés 

93.03.1 
  

Temetkezési, krematóriumi szolgáltatás 

 
93.03.11 93.03.11.0 Temetõ kezelése, hamvasztás 

   Idetartozik: a temetõ, sírhely, sírkert gondozása, sírhely 
bérbeadása, eladása, valamint a hamvasztás. 

   Nem ide tartozik: a temetõi kertészet, növényápolás 
(01.41.12). 

 
93.03.12 

 
Temetés, temetést kiegészítõ szolgáltatás 

  
93.03.12.1 Temetés 

   Idetartozik: az elhunyt személyek és az állati tetemek 
eltemetése földbe, urnafülkébe, hamvak szórása, sírnyitás, 
exhumálás, urnaelhelyezés, urna kiadás stb. 

  
93.03.12.2 Temetést elõkészítõ, azt kiegészítõ szolgáltatás 

   Idetartozik: az elhunyt személyek és az állati tetemek 
temetésre, hamvasztásra való elõkészítése, balzsamozás, a 
temetkezési szolgáltatás (pl. ravatalozás, búcsúztatás, 
halottkísérés) nyújtása. 

   Nem ide tartozik: az elkülönült egyházi temetési szertartás 
(91.31.10). 

   
93.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

93.04.1 93.04.10 93.04.10.0 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

   Idetartozik: a testápolás, szõrtelenítés, ibolyántúli, kvarc- 
és infracsöves kezelés, személyi higiéné, fizikai 
közérzetjavító, törökfürdõ, szauna, gõzfürdõ, termál 
fürdõ, szolárium, testsúlycsökkentés, fitnesz, a nem 
egészségügyi relaxáló, kondicionáló masszázs, és egyéb 
higiéniai szolgáltatás. 

   Nem ide tartozik: egészségügyi gyógy-, 
reflexzónamasszázs (85.14.13), kozmetika (93.02.23.1), a 
tetoválás (93.05.12.9) 

   
93.05 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás 

93.05.1 93.05.10 
 

Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás 



 
93.05.11 93.05.11.0 Hobbiállat-gondozás 

   Idetartozik: a kutyapanzió, kutyaiskola, állatkozmetika 
mûködtetése, állatkiképzés, beleértve a nyomkövetõ, 
biztonsági, rendõrségi és vakvezetõ kutyákat is, az állatok 
ellátása, gondozása. 

   Nem ide tartozik: gyepmesteri feladatok ellátása 
(90.02.13.0). 

 
93.05.12 

 
Egyéb személyi jellegû szolgáltatás 

  
93.05.12.1 Asztrológiai, spiritiszta szolgáltatás 

  
93.05.12.2 Partnerközvetítés 

   Idetartozik: a társkeresõ szolgálat, a házasságközvetítés és 
hasonló jellegû szolgáltatások. 

   Nem ide tartozik: a munkaerõ-közvetítés (74.50), 
mûvészközvetítés (74.87.17.1). 

  
93.05.12.3 Gyermekfelügyelet 

   Idetartozik: a gyermekek ideiglenes jellegû õrzése. 

   Nem ide tartozik: a bölcsõdei, iskolai ellátás, a települési 
önkormányzatok által biztosított házi gyermekfelügyelet 
(80, 85). 

  
93.05.12.4 Szexuális szolgáltatás 

  
93.05.12.9 Egyéb fel nem sorolt szolgáltatás Ide tartoznak az egyéb 

fel nem sorolt személyi szolgáltatások (pl. cipõtisztítás, 
portási szolgáltatás, belsõ parkolás, ruhatár, 
csomagmegõrzés stb.), családfa (genealógiai) kutatás, 
kísérõ- és hostess és hasonló jellegû szolgáltatások, 
sporttal kapcsolatos szolgáltatások, tetoválás, az érmével 
mûködõ személyi szolgáltató automaták, pl. fotófülkék, 
mérlegek, vérnyomásmérõk és egyéb máshova nem sorolt 
szolgáltatás. 

   Nem ide tartozik: szerencsejátékkal rokon szolgáltatások 
(92.71), a sporttal kapcsolatos szolgáltatások (92.3) 

P HÁZTARTÁSOK TEVÉKENYSÉGE 

95 ALKALMAZOTTAT FOGLALKOZTATÓ HÁZTARTÁS 

   95.0 Alkalmazottat foglalkoztató háztartás 

   
95.00 Alkalmazottat foglalkoztató háztartás 

95.00.1 95.00.10 95.00.10.0 Alkalmazottat foglalkoztató háztartás 



   Ide tartoznak kizárólag azok a háztartások, amelyek a 
háztartási munkákat végzõ alkalmazottat, mint pl. 
szolgáló, pincér, szakács, inas, tisztító, kertész, portás, 
istállós, sofõr, házvezetõ, bébiszitter, oktató, titkár stb. 
foglalkoztatnak. 

   Megengedett, hogy az alkalmazottat foglalkoztató a 
háztartási alkalmazott által végzett tevékenységet 
népszámlálás, vagy egyéb felmérés során bediktálja, még 
akkor is, ha az alkalmazott önálló személy. A 
produktumok, amelyek saját fogyasztásra kerülnek nem 
piaci tevékenységnek minõsülnek és az alkalmazottak 
költségén kell a nemzeti számlákban értékelni. Ezeket a 
szolgáltatásokat gazdasági szervezet nem végezheti. 

   Nem ide tartozik: a háztartási munkát vállaló független 
szervezet vagy személy tevékenysége, lásd a megfelelõ 
szolgáltatásnál, fõtevékenységük szerint besorolva. 

96 HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA TÖRTÉNÕ TERMÉKELÕÁLLÍTÁSA 

   96.0 Háztartás saját fogyasztásra történõ 
termékelõállítása 

   
96.00 Háztartás saját fogyasztásra történõ 

termékelõállítása 

96.00.1 96.00.10 96.00.10.0 Háztartás saját fogyasztásra történõ termékelõállítása 

97 HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSA 

   97.0 Háztartás saját fogyasztásra végzett 
szolgáltatása 

   
98.0 97.00 Háztartás saját fogyasztásra végzett 

szolgáltatása 

97.00.1 97.00.10 97.00.10.0 Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása 

Q TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET 

99 TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET 

   99.0 Területen kívüli szervezet 

   
99.00 Területen kívüli szervezet 

99.00.1 99.00.10 99.00.10.0 Területen kívüli szervezet 

   Idetartozik: 

   - a nemzetközi szervezetek, mint például az Egyesült 
Nemzetek Szervezete és annak speciális szervezetei, 



valamint regionális testületei stb., az Európai Unió, a 
Világkereskedelmi Szervezet, az OECD, a 
Vámegyüttmûködési Tanács, az OPEC, a Nemzetközi 
Valutaalap, a Világbank és egyéb nemzetközi szervezetek 
tevékenysége, 

   - a külföldre, vagy nemzetközi szervezetek hivatalaiba 
akkreditált diplomáciai és konzuli kirendeltségek 
irányítása és mûködése. 

  
  
  
  
  
  
 


