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A Központi Statisztikai Hivatal elnökének
9003/2002. (SK.6.) KSH közleménye

a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási
rendszeréről

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6.§.(1) bekezdésének f) pontja alapján a
Központi Statisztikai Hivatal kidolgozta a gazdasági tevékenységek új, az Európai Unió
megfelelő módosított osztályozásán* alapuló egységes ágazati osztályozási rendszerét
(TEÁOR’03), amelynek szerkezetét a közlemény melléklete tartalmazza.**

Az új ágazati osztályozást 2002. augusztus 1-jétől kell alkalmazni, azonban annak a
nyilvántartásokban (pl. statisztikai regiszterek, cégnyilvántartás, adóalany-nyilvántartás,
egyéni vállalkozók nyilvántartása) történő érvényesítési időpontja 2003. január 1.

Ezzel egyidejűleg a 9008/1997.(SK.7.), a 9006/1998. (SK.12.), a 9008/1999. (SK.5.), a
9010/1999. (SK.9.), a 9014/1999. (SK.10.) és a 9003/2000. (SK.7.) KSH közlemény
érvényét veszti.

             Dr. Mellár Tamás s.k.
      a KSH elnöke

                                                          
* NACE Rev.1.1: Statistical classification of economic activities in the European  Community. Elrendelő jogszabály:

Commission Regulation (EC) No 29/2002 of 19 December 2001 amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 on the
statistical classification of economic activities in the European Community

** Az ágazatok tartalmi meghatározásait tartalmazó II. rész külön, későbbi időpontban jelenik meg.
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BEVEZETŐ

1. Tevékenységek osztályozása a nemzetközi gyakorlatban
A statisztikai tevékenység egyik alapkövetelménye, hogy rendelkezésre álljon olyan egyezményes keret-
rendszer, mely alapján a meglévő statisztikai adattömeg közérthető, közlésre, elemzésre és össze-
hasonlításra alkalmas módon szervezhető. Ilyen keretrendszerek az osztályozások, amelyek közös keretet
biztosítanak az adatgyűjtésekhez, -feldolgozásokhoz, az adatösszeállításokhoz, valamint az adatközléshez.
A legjelentősebb osztályozásokat és azok kapcsolatát az alábbi ábra szemlélteti az osztályozás szintje és
típusa szerint.

                                  Tevékenység                                     Produktum

Világszintű                ISIC Rev.3.1         CPC                 HS                    SITC Rec.3.1

EU                             NACE Rev 1.1      CPA                 CN                     PRODCOM

Nemzeti                     NACE Rev. 1.1      CPA                                          PRODCOM
                                                     nemzeti                                    nemzeti
                                   változata                változata                                  változata

Magyarország            TEÁOR                      BTO                  Kereskedelmi vámtarifa
                                                                     SZJ         

Az egyes rövidítések jelentése:

ISIC Rev.3.1: International Standard Industrial Classification of All Economic Activities
NACE Rev.1.1: Nomenclature Générale des Activités Economiques dans les Communautés Européennes,
(Statistical classification of economic activities in the European Community)
CPC: Central Product Classification
CPA: Classification of Products by Activity
HS: Harmonised System
CN: Combined Nomenclature
SITC Rev.3.1: Standard International Trade Classification
PRODCOM: PRODuction COMmunautaire (Community production)
TEÁOR: Tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere
BTO: Belföldi termékosztályozás
SZJ: Szolgáltatások jegyzéke

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendszere (TEÁOR) központi helyet foglal el a
statisztikai osztályozások között, és a fenti feltételek teljesítése érdekében integrálja a többi kapcsolódó
osztályozást.

A korszerűsített TEÁOR’03 teljes mértékben megfelel az ENSZ (ISIC Rev. 3.1) alapján kidolgozott  EU-
nómenklatúra (NACE Rev. 1.1) 2002 folyamán kiadott módosított változatának.

NACE Rev. 1.1
nemzeti változata

CPA
nemzeti
változata

PRODCOM
nemzeti
változata

BTO
SZJ

PRODCOM
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A TEÁOR’03 az alábbi kisebb, a rendszer egészét nem éríntő módosításokat tartalmazza a korábbiakhoz
képest:
1. olyan új tevékenységek felvétele, amelyek korábban nem szerepeltek a nómenklatúrában,
2. a gazdaság és a technika változásaiból eredően lényegesen nagyobb súlyúvá váló tevékenységek

figyelembevétele, kiemelése,
3.    a TEÁOR’98  gyakorlati alkalmazása során felmerült pontosítások.

2.   Meghatározások

1.1. Tevékenységek

A gazdaság szereplőit az általuk kifejtett gazdasági tevékenységek* jellemzik, amelyeket az érvényben levő
egységes ágazati osztályozási rendszer (TEÁOR’03)  szerint kell besorolni.

Az ágazati osztályozás szempontjából a tevékenységek három típusa határolható el:

– főtevékenység,
– másodlagos tevékenység,
– kisegítő tevékenység.

A főtevékenység és a másodlagos tevékenység jellemzője, hogy a statisztikai egységen kívülire történő
továbbadásra szánt produktumokat (termékeket és szolgáltatásokat) állít elő. Ezen belül a főtevékenység a
statisztikai egység azon tevékenysége, amely az osztályozási hierarchiában a legnagyobb hozzáadott
értéket** termeli.

Egy tevékenységet akkor kell kisegítő tevékenységnek minősíteni, amikor megfelel az alábbi feltételeknek:
a) csak az adott egység vagy egységek tevékenységét szolgálja (az általa előállított termékek és

szolgáltatások nem kerülhetnek piaci értékesítésre);
b) olyan szolgáltatások nyújtását, vagy kivételes esetekben olyan nem tartós termékek előállítását

jelenti, amely nem képezi részét az egység végtermékének (kisebb kellékek vagy állványzat);
c) az egység folyó költségeinek részét képezi, vagyis nem jelent tárgyi állóeszköz-felhalmozást, nem

minősül beruházásnak.

A kisegítő tevékenységeket az egységek besorolásakor figyelmen kívül kell hagyni.

Az alábbi tevékenységek nem kezelhetőek kisegítő tevékenységként:
a) a saját beruházáshoz, tőkefelhalmozáshoz létrehozott termékek és szolgáltatások;
b) az a termelés, amelynek döntő részét piacon, kereskedelmi forgalomban értékesítik, akkor is, ha

annak nagyobb részét a fő- vagy másodlagos tevékenységekhez használják fel;
c) olyan javak termelése, amelyek a fő- vagy másodlagos tevékenység kibocsátásának szerves részévé

válnak; ilyenek például a valamely gazdasági szervezet egyik részlege által gyártott dobozok vagy konténerek,
amelyeket saját termékeik csomagolásához használnak fel;

d) energia előállítása (erőmű vagy kokszoló üzem) még abban az esetben sem, ha azt teljes egészében a
gazdasági szervezet használja fel fő- vagy másodlagos tevékenysége során;

e) a vásárolt termék változatlan formában való értékesítése;
f) kutatás-fejlesztés.

Ezen esetekben – ha az egyes tevékenységekre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak – külön statisztikai
egységhez  kell rendelni azokat.

                                                          
 * A gazdasági tevékenységek jellegét együttesen az határozza meg, hogy melyek az előállított termékek és
szolgáltatások, mi azok felhasználási célja, milyen termelési technológiát alkalmaznak, és milyen inputokat használnak
fel. A fő szempont a kibocsátott termék vagy a nyújtott szolgáltatás jellege.
** A hozzáadott érték a végső kibocsátás (bruttó termelési érték) alapáron és a folyó termelő-felhasználás piaci áron
különbözete.
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2.2 Statisztikai egységek

Az ágazatok statisztikai leírásához sokféle információra van szükség, azonban az adatok jellegétől függ,
hogy milyen szervezeti szinten lehet az információkat gyűjteni. Például különböző földrajzi helyre vonatkozó
jövedelemadatok csak a szervezet központjában állnak rendelkezésre, míg az értékesítési adatok külön is
rendelkezésre állhatnak minden egyes helyszínen. Többféle statisztikai egységet kell meghatározni ahhoz,
hogy az adatok célszerű módon megfigyelhetők és elemezhetők legyenek. Ezek alkotják az építőkockákat a
különböző osztályozásokhoz, valamint az adatgyűjtésekhez.

A különböző típusú statisztikai egységek eltérő igényeket elégítenek ki, ám minden egység oly módon
meghatározott, hogy felismerhető, azonosítható és más egységtípussal össze nem téveszthető. Ez lehet egy
azonosítható jogi vagy fizikai, vagy egy statisztikailag képzett fogalmi egység, mint például a homogén
szakosodott egység.

A statisztika egységek a következők:

gazdasági szervezetek csoportja,
gazdasági szervezet
szakosodott egység,
homogén szakosodott egység,
telep,
szervezeti egység
szakosodott telep,
homogén szakosodott telep

A különböző típusú statisztikai egységek közötti kapcsolatot a következő táblázat mutatja be:

Egy vagy több hely Egy hely
Egy vagy több tevékenység Gazdasági szervezet

Szervezeti egység
Telep

Egy tevékenység Szakosodott egység
Homogén szakosodott egység

Szakosodott telep
Homogén szakosodott telep

3. A statisztikai főtevékenység meghatározásának általános szabálya
A statisztikai regiszterekben a statisztikai egységeket főtevékenységük alapján a TEÁOR’03 négyszámjegyű
szakágazati osztály szintjén kell besorolni úgy, hogy közben a hierarchikus felépítésű osztályozás felsőbb
szintjeivel (csoport, főosztály alfőcsoport, főcsoport)* összhangban maradjon.

Az egységet abba a csoportba kell besorolni, amely a legjobban leírja annak tevékenységét, figyelembe
véve nemcsak a termelési folyamat végtermékeként létrejövő kibocsátást, hanem a termelési folyamat során
felhasznált inputok összetételét is.

A statisztikai egység statisztikai főtevékenysége: az a tevékenység, amely az egységen belül az
alapáron mért legnagyobb hozzáadott értéket  hozza létre. Ha egy bizonyos tevékenység szakágazati
szinten a hozzáadott érték több mint 50%-át teszi ki, akkor ez a körülmény meghatározza az egység
besorolását. Minden más esetben a besorolási szabályok szerint kell eljárni.

A besorolási szabály szerint a főtevékenységet olyan egyéb mutatók alapján is meg lehet határozni, amely a
legjobb közelítését adhatja a hozzáadott értéknek. Ilyenek lehetnek:

–  a kibocsátás alapján:
•  az egység azon bruttó kibocsátása, amely termékekhez és szolgáltatásokhoz rendelhető,
•  az egyes tevékenységekhez tartozó termékcsoportok árbevétele;

                                                          
* A NACE Rev. 1.1 hierarchiaszintjei és jelölésük magyar megnevezésük

1. főcsoport (section) 1 betű (nemzet)gazdasági ág
2. alfőcsoport (subsection) 2 betű (nemzet)gazdasági alág
3. főosztály (division) 2 számjegy ágazat
4. csoport (groups) 3 számjegy alágazat

          5. osztály (classes)    4 számjegy          szakágazat
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–  a ráfordítások alapján:
•  az egyes tevékenységekhez rendelhető bérek és keresetek; ha a tevékenység tőkeigényes, és ezért

a hozzáadott értékének a bérek és keresetek csak kis százalékát jelentik, akkor a tevékenység relatív
súlya a tárgyi eszközök értékének figyelembe vételével állapítható meg;

•  az egység különböző tevékenységeiben foglalkoztatottak tevékenységenkénti megoszlása szerint.

3.1 Besorolási szabály: a „felülről lefelé” módszer

Az olyan többtevékenységű egységek besorolásánál, amelyeknél  egyik tevékenységhez tartozó hozzáadott
érték aránya sem haladja meg az 50%-ot, az ún. „felülről lefelé” módszert kell alkalmazni az alábbiak szerint.

3.1.1 A statisztikai főtevékenység megállapításának lépései

1. A megfelelő mérőszám kiválasztása (hozzáadott érték, bruttó kibocsátás, nettó árbevétel, létszám,
munkabér).

2. A statisztikai egység által az előző naptári évben végzett valamennyi tevékenység felsorolása
szakágazatonként  (a TEÁOR’03 szerint).

3. A felsorolásban szereplő tevékenységek választott mutatószám szerinti részarányának meghatározása
százalékban, 4 számjegyű szakágazatai szinten,  a TEÁOR’03 szerint (összesen 100%).

4. A szakágazatokra kiszámított százalékok összesítése alágazatokra, majd ágazatokra, alágakra és
nemzetgazdasági ágra  (a TEÁOR’03 szerint).

5. A főtevékenység megállapítása a „felülről lefelé” módszerével, az alábbiak szerint.
5.1. A legnagyobb részarányt képviselő nemzetgazdasági ág kiválasztása.
5.2. Ezen belül a legnagyobb részarányú alág kiválasztása.
5.3. Ebből a legnagyobb részarányt mutató ágazat kiválasztása.
5.4. Ezen ágazaton belül a legnagyobb részarányt képviselő alágazat kiválasztása.
5.5. Előbbiből a legnagyobb részarányt képviselő szakágazat kiválasztása: ez a statisztikai egység
statisztikai főtevékenysége.

Például az adatszolgáltató egység a következő tevékenységeket folytatja:

Nemzetgaz- Ágazat Szakágazat A szakágazat leírása A hozzáadott
dasági érték aránya
ágazat

D 28 28.71 Vas, acél tárolóeszköz gyártása   7%

29 29.31 Mezőgazdasági traktor gyártása  8%
29.41 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása  3%
29.53 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 21%
29.55 Papíripari gép gyártása  8%

34 34.30 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkat-
                                                                                               részeinek gyártása                                                                           5%

G                                51                               51.14                 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme                            7%
51.88 Mezőgazdasági gép nagykereskedelme 28%

K 74 74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 13%

A nemzetgazdasági ág meghatározása
D Nemzetgazdasági ág Feldolgozóipar 52%
G Nemzetgazdasági ág Kereskedelem,  javítás 35%
K Nemzetgazdasági ág Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 13%

Az ágazat meghatározása
28  Ágazat Fémfeldolgozási termékek gyártása   7%
29  Ágazat Gép, berendezés gyártása 40%
34  Ágazat Közúti jármű gyártása   5%
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Az alágazat meghatározása
29.3 Alágazat Mezőgazdasági  gép gyártása      8%
29.4 Alágazat Szerszámgépgyártás 39%
29.5 Alágazat Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása 29%

A szakágazat meghatározása
29.53 Szakágazat Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 21%
29.55 Szakágazat Papíripari gép gyártása   8%

A főtevékenység tehát a 29.53 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása, jóllehet a hozzáadott értékben a
legnagyobb arányt az 51.88 Mezőgazdasági gép  nagykereskedelme szakágazat adja.

3.1.2 Másodlagos tevékenység megállapítása

A főtevékenységen kívül az összesenből (100%-ból) szakágazati szinten a legnagyobb részarányt képviselő
tevékenységek.

4.  A statisztikai főtevékenység meghatározásának különös szabályai

4.1 A tevékenységek vertikális integrációja

Amikor egy egységen belüli tevékenységek olyan láncolatot alkotnak, amelyben az egyik tevékenység
kibocsátását a következő tevékenység használja fel mint inputot, és a végső tevékenységet kivéve –
amelyből a késztermék, vagy szolgáltatás értékesítése származik – minden más tevékenység, illetve
produktuma az egységen belül marad, csak a végső tevékenységre számított hozzáadott értéket kell
meghatározni.

Egy vertikálisan integrált egységet rendszerint azon tevékenységhez kell  sorolni, amely tevékenység a
termékek és szolgáltatások előállítása során a legtöbb hozzáadott értéket hozza létre. A rendelkezésre álló
adatokon alapuló gyakorlati megfontolások miatt  gyakran a végső kibocsátás a döntő.

Vertikális integráció pl. amikor a fakivágást a fűrészeléssel, az agyagbányászatot a téglagyártással, a
műszálgyártást a textilgyártással együtt folytatják.

4.2 Horizontális integráció

Horizontálisan integrált egységek azok, ahol ugyanazon termelési tényezőt (anyag, eszköz, munkaerő)
egyidejűleg különböző tevékenységekhez használják fel, és azokat nem lehet az egységekre szétválasztani
(pl. amikor a pékáruk gyártását kombinálják a csokoládés cukrászsütemények gyártásával).

Ebben az esetben az egységet ahhoz a tevékenységhez kell sorolni, amely a termékek és szolgáltatások
előállítása során a legnagyobb hozzáadott értéket hozza létre.

 4.3 Díjazásért, megbízásos, szerződéses alapon folytatott tevékenységek

A díjazásért, megbízásos vagy szerződéses alapon folytatott tevékenységeket (fővállalkozás, alvállalkozás),
illetve valamely termék termelési folyamata speciális részfolyamatainak végzését ugyanoda kell besorolni,
ahova az ugyanazon termékek, szolgáltatások saját termelését.

4.4 Helyszíni üzembe helyezés, összeszerelés
Az építmény rendeltetéséhez szükséges olyan termék vagy eszköz beépítése, üzembe helyezése,
összeszerelése vagy bontása, amely tartósan kapcsolódik az építményhez az építőipar (45 ág) megfelelő
szakágazatába tartozik. Ilyenek pl. a fűtő és szellőző berendezések, liftek és mozgólépcsők, elektromos-,
gáz- és vízvezetékek, ablakok, ajtók szerelése stb.

Az egyéb ipari berendezések, technológiai rendszerek helyszíni összeszerelése, üzembe helyezése
ugyanabba a tevékenységi csoportba tartozik, mint a termék gyártása.
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(Az üzembe helyezés és összeszerelés általában tartalmazza azokat a nem elkülönülten, más egység által
végzett  alapszolgáltatásokat, amelyek a helyszínen való zavartalan munkavégzéshez szükségesek,
valamint minden, a berendezéssel kapcsolatos lényeges működési és karbantartási útmutatást.)

Az üzembe helyezés a gép, berendezés értékesítéséhez kapcsolódó mellékszolgáltatásként is megjelenhet,
pl. amikor egy háztartási elektromos berendezést a kiskereskedő helyez üzembe, de ez a kereskedelmi
besorolást mindaddig nem befolyásolja, ameddig nem válik főtevékenységgé.

4.5 Javítás és karbantartás
A gépek, berendezések, felszerelések javítását, felújítását vagy nagyjavítását ugyanazon csoportba kell
sorolni, ahová azok termelését, kivéve:
– a gépjármű és motorkerékpár javítása és karbantartása az 50.2 és az 50.4 alágazatokba,
– a személyi és háztartási cikkek javítása az 52.7 alágazatba,
– a háztartási központi fűtési kazánok és égőfejeik javítása és felújítása a 45.33 szakágazatba,
– a számítógépek és irodai berendezések javítása és felújítása a 72.5 alágazatba kell sorolni.

5. A statisztikai főtevékenység meghatározásának ágazati kivételes
szabályai

5.1 Kereskedelem, javítás: G nemzetgazdasági ág

A kereskedelembe, javításba azon egységeket kell besorolni,  amelyek fő gazdasági tevékenysége
szállítható termékek vétele és azok általában változatlan formában való újraértékesítése, és/vagy amelyek
mint megbízott ügynökök működnek közre a termékek eladói és vásárlói között. (A kereskedelmi
tevékenység keretében a termékeket legfeljebb csak csomagolják és kiszerelik, és semmilyen lényeges
átalakításukra nem kerül sor.)

A „kereskedelemben szokásos" kezelés a kereskedelmi egység részéről lényeges mértékben nem
változtatja meg az áru jellegét. (Például a válogatás, az osztályozás, a keverés és a csomagolás, a termékek
kiskereskedőknek történő szállítását megelőző újracsomagolása.) Ezeket elkülönülten végezve a megfelelő
szakágazatba kell sorolni. Ide tartoznak még a termék értékesítése érdekében felmerült olyan szolgáltatások
is, mint a nem elkülönült szállítás és az elektromos készülékek üzembe helyezése.

Ügynöki kereskedelem

A 51.1 Ügynöki nagykereskedelem alágazatba azon egységeket kell besorolni, amelyek főtevékenysége
harmadik fél megbízásából történő termékkereskedelem, más nevében és számlájára végzett bizományosi
ügylet, ügynöki, árubrókeri tevékenység, a vevő és eladó közötti közvetítés, illetve a meghatalmazó nevében
kereskedelmi ügylet kötése. Az ügynöki kiskereskedelem azonban nincs külön osztályozva; ezeket az 52-es
ágazat megfelelő szakágazatába kell besorolni!

Nagykereskedelem

A nagykereskedelem alágazatai tartalmazzák mindazon egységek tevékenységeit, amelyek elsősorban
különböző áruknak a saját nevükben történő újraértékesítésére irányulnak kiskereskedők, ipari,
kereskedelmi, közületi, vagy egyéb intézményi felhasználók, illetve más nagykereskedők részére.

A nagykereskedelmet a forgalmazott termékek köre alapján kell osztályozni. Egyéb kritérium – pl. belföldi
nagykereskedelem, import vagy export stb. –  nem játszik szerepet.

Kiskereskedelem

A kiskereskedelem (52.1-52.6) alágazatai tartalmazzák mindazon egységek tevékenységét, amelyek
elsődlegesen a saját nevükben vagy harmadik fél számára, túlnyomóan a háztartások, lakosság részére
történő termékeladással foglalkoznak. Az értékesítés többnyire mindenki számára nyilvános helyen történik,
de ide tartozik a csomagküldő, internetes kereskedelem, mozgó járműves ill. raktári értékesítés.

A kiskereskedelmi tevékenységeket először az üzlet fajtája szerint bolti (52.1-52.5) vagy nem bolti (52.6)
kiskereskedelemre kell szétválasztani. A bolti kiskereskedelem tovább tagozódik új áruk (52.1-52-4) és
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használt áruk (52.5) értékesítésére, az új áruk kiskereskedelme pedig szakosodott (52.2-52.4) és nem
szakosodott kiskereskedelemre (52.1). Az új termékek bolti értékesítésével foglalkozó szakosodott
kiskereskedelmet az értékesített termékek fajtája szerint kell besorolni (52.2-52.4).

A kiskereskedelemben az alábbi törzsfát kell alkalmazni:

                                                                                52-es ágazat  Kiskereskedelem

                                                     52.1-6        Kiskereskedelem     Fogyasztási cikk javítása 52.7

                              52.1-5              bolti kiskereskedelem    nem bolti kiskereskedelem 52.6

                        52.1-4                  új cikkekkel     használt cikkekkel 52.5

52.2-4               szakosodott üzletekben     nem szakosodott (vegyes) üzletekben 52.1

52.2 élelmiszer nem élelmiszer 52.3-4 52.11 főleg élelmiszer    főleg iparcikk 52.12

A kiskereskedelmi tevékenység más lehetséges szempontjait, mint pl. a kiszolgálás módját (hagyományos,
önkiszolgáló stb.) a besorolásnál nem kell figyelembe venni.

Azokat az egységeket, amelyek különböző kiskereskedelmi tevékenységeket végeznek, de tisztán
kiemelkedő nincs köztük, az 52.1 Vegyes kiskereskedelem alágazatba kell sorolni. Ez az alágazat
tartalmazza az 52.11 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem szakágazatot (elsődlegesen élelmiszer, ital
és dohánytermékek) és az 52.12 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem szakágazatot.

Azokat az egységeket, amelyek főtevékenysége nyilvánvalóan üzlethelyiségben folyó kiskereskedelem, az új
cikkek értékesítését tartalmazó 52.11 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem és az 52.48 Egyéb,
máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem közötti szakágazatok valamelyikébe, vagy az 52.50
Használtcikk-kiskereskedelem szakágazatba kell sorolni a termékek fajtája alapján a következő szabályok
szerint.

1. Ha az értékesített termékek kizárólag a TEÁOR’03.-nak csak egy szakágazatába tartoznak,  abba a
szakágazatba kell besorolni. (Például: egy egység az üzlethelyiségében csak italt árul, az egész egység
az 52.25  Ital-kiskereskedelem szakágazatba tartozik.)

2. Ha az értékesített termékek a TEÁOR’03-nak több szakágazatába tartoznak, a besorolás abba a
szakágazatba történik, amelynek a részesedése a hozzáadott értékben 50% vagy több.
Példák:

52.41 Textil-kiskereskedelem 20%
52.42  Ruházati kiskereskedelem              30%
52.43  Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem   50%
A főtevékenység: 52.43 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
52.21 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem 10%
52.24 Pékáru-, édesség-kiskereskedelem       10%
52.25 Ital-kiskereskedelem                            10%
52.33 Illatszer-kiskereskedelem                     15%
52.41 Textil-kiskereskedelem                         55%
A főtevékenység: 52.41 Textil-kiskereskedelem

3. Ha a különböző termékek értékesítése a TEÁOR ’03-nak több szakágazatába tartozik és egyik
részesedése sem éri el a hozzáadott érték 50%-át,  a „felülről lefelé”  módszerrel kell a besorolást
elvégezni.
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Példák:
52.42 Ruházati kiskereskedelem 25%
52.43 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 10%
52.50 Használtcikk-kiskereskedelem 40%
52.62 Piaci kiskereskedelem 25%
A főtevékenység: 52.50 Használtcikk-kiskereskedelem

52.42 Ruházati kiskereskedelem 15%
52.43 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 20%
52.50 Használtcikk-kiskereskedelem 25%
52.62 Piaci kiskereskedelem 40%
A főtevékenység: 52.43 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
52.42 Ruházati kiskereskedelem    5%
52.43 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 10%
52.50 Használtcikk-kiskereskedelem 40%
52.62 Piaci kiskereskedelem 45%
A főtevékenység: 52.50 Használtcikk-kiskereskedelem

4. Ha választani kell a szakosodott kiskereskedelem 52.2–52.5 és az áruk széles körének szakosodás
nélküli kiskereskedelme tevékenységi besorolása között, akkor a besorolás azon múlik, hogy hány
TEÁOR ’03 szakágazatot érint, függetlenül az alágazattól. Ha az értékesített termékek a TEÁOR ’03
52.2. Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelem, 52.3 Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer
kiskereskedelme és az 52.4 Egyéb fogyasztási cikk kiskereskedelme alágazatok szakágazatai közül
legfeljebb négy szakágazatba tartoznak és egyik részesedése sem éri el a hozzáadott értékben (vagy
más megfelelő mérőszámban) az 50 %-ot, de valamennyi a hozzáadott érték több mint 5 %-át adja,
szakosodott kiskereskedelemről van szó. Először az alágazatot és ezen belül a szakágazatot kell
meghatározni a besoroláshoz.
Példák:

52.21 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem 30%
52.22 Húsáru kiskereskedelem     5%
52.31 Gyógyszer-kiskereskedelem 45%
52.43 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 20%
A főtevékenység: 52.31 Gyógyszer-kiskereskedelem

52.21 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem 30%
52.22 Húsáru kiskereskedelem  15%
52.31 Gyógyszer-kiskereskedelem 40%
52.43 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 15%
A főtevékenység: 52.21 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem

52.21 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem 20%
52.22 Húsáru kiskereskedelem     5%
52.31 Gyógyszer-kiskereskedelem 35%
52.43 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 40%
A főtevékenység: 52.43 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

1. Ha a forgalmazott termékek a TEÁOR’03 52.2. Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelem, 52.3
Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer kiskereskedelme és 52.4 Egyéb fogyasztási cikk kiskeres-
kedelme alágazatok öt, vagy ennél több szakágazatába tartoznak, és valamennyi a hozzáadott
értéknek több mint 5%-át adja, de egyik részesedése sem éri el az 50%-ot, azt vegyes
kiskereskedelemnek kell tekinteni, és az 52.1-be kell sorolni. Ha az élelmiszer, ital és dohánytermékek
a megfelelő mérőszámnak legalább 35%-át jelentik, a TEÁOR’03 52.11 szakágazatába, minden egyéb
esetben az 52.12 szakágazatba kell besorolni a forgalmazó egységet.

Megjegyzés: A besorolási szabály mindig az egység kiskereskedelmi tevékenységén alapul. Ha a kiskeres-
kedelmi tevékenységhez másodlagos tevékenység is társul, amely lehet termék-előállítás vagy szolgáltatás,
akkor ez esetben az egységnek az 52-es ágazat megfelelő szakágazatába történő besorolása kizárólag
kiskereskedelmi tevékenységének összetétele alapján történik.
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Példák:
52.21 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem    5%
52.22 Húsáru-kiskereskedelem 10%
52.31 Gyógyszer-kiskereskedelem 15%
52.33 Illatszer-kiskereskedelem 25%
52.43 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 45%
A főtevékenység: 52.12 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem

52.21 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem 20%
52.22 Húsáru kiskereskedelem 15%
52.31 Gyógyszer-kiskereskedelem 10%
52.33 Illatszer-kiskereskedelem 10%
52.43 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 45%
A főtevékenység: 52.11 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem

52.21 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem    5%
52.22 Húsáru kiskereskedelem    5%
52.31 Gyógyszer-kiskereskedelem 40%
52.33 Illatszer-kiskereskedelem 40%
52.43 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 10%
A főtevékenység: 52.12 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem

5.2 Közigazgatás: L Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
nemzetgazdasági ág

A termelési ágazatokban alkalmazott besorolási kritériumok alapján történik a kormányzati szervek
besorolása is. Következésképp nem minden kormányzati szervet kell az L nemzetgazdasági ágba sorolni.
Azokat az egységeket, amelyek nemzeti, regionális vagy helyi szinten olyan tevékenységeket végeznek,
amelyek kifejezetten a TEÁOR’03 más területeihez tartoznak, azokat a megfelelő nemzetgazdasági ágba (pl.
az oktatást az M Oktatás-ba; egészségügyet és szociális ellátást az N Egészségügyi, szociális ellátásba) kell
sorolni  és nem az L Közigazgatás és védelem; kötelező társadalombiztosítás nemzetgazdasági ágba.
(Például: a kormányzati szerv által működtetett felsőfokú oktatási intézmény a 80.30 Felsőoktatás
szakágazatba tartozik.)

5.3 Alkalmazottat foglalkoztató háztartások: 95. ágazat

A 95.00 szakágazatba azon háztartások tevékenysége tartozik, amelyek háztartási személyzetet
foglalkoztatnak. E tevékenység eredményét a nemzeti számlák rendszere mint termelést veszi figyelembe,
és e célból, valamint bizonyos adatgyűjtések miatt a TEÁOR’03 megkülönbözteti ezt a szakágazatot is.
Maga a háztartási személyzet nem sorolható a 95.00 szakágazatba, mert az foglalkoztatott, alkalmazott.

6. A statisztikai főtevékenység változtatása
Gyakran előfordul, hogy az egységek egy adott időpontban, vagy egy időszak során fokozatosan
megváltoztatják a főtevékenységüket. A főtevékenység változhat egy éven belül az egyik statisztikai
megfigyelési időszakról a másikra, akár szezonális tényezők miatt, akár azért is, mert a vállalatvezetés
változtatja meg a profilt (termékstruktúrát). Bármelyik esetben a tevékenységek összetételében hirtelen
következik be a változás. Másrészt a kibocsátás vagy értékesítés összetételében az évek során fokozatosan
is bekövetkezhet változás. Ezek az esetek nagymértékben eltorzítják a statisztikát, és mindez rendkívüli
mértékben megnehezíti az eredmények értelmezését.

A túl gyakori változtatások elkerülése érdekében szükség van egy „stabilitási szabály” alkalmazására. Ilyen
szabály nélkül a gazdasági demográfiában nem valódi, látszólagos  változások is mutatkoznának. Az
általános szabály az, hogy az érvényes besorolást jelentő tevékenységet a másodlagos tevékenységnek két
éven át meg kell haladnia ahhoz, hogy a besorolást megváltoztassuk.

A statisztikai adatgyűjtésekben az egységek besorolását évente egynél többször nem szabad módosítani, ez
történhet egy előre meghatározott időpontban, vagy akkor, amikor az új információ rendelkezésre áll; a gya-
koribb változtatások összehasonlíthatatlanná tennék a rövid (havi és negyedéves) és a hosszú távú sta-
tisztikákat.





I. FEJEZET

A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES
ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE
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A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS

01 MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS

01.1 Növénytermelés
01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése
01.12 Zöldség, dísznövény termelése
01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése

01.2 Állattenyésztés
01.21 Szarvasmarha-tenyésztés 
01.22 Juh-, kecske-, lótenyésztés
01.23 Sertéstenyésztés
01.24 Baromfitenyésztés
01.25 Egyéb állatok tenyésztése 

01.3 Vegyes gazdálkodás
01.30 Vegyes gazdálkodás

01.4 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás
01.41 Növénytermelési szolgáltatás
01.42 Állattenyésztési szolgáltatás

01.5 Vadgazdálkodás
01.50 Vadgazdálkodás

02 ERDŐGAZDÁLKODÁS

02.0 Erdőgazdálkodás
02.01 Erdőgazdálkodási termék-előállítás
02.02 Erdőgazdálkodási szolgáltatás

B HALGAZDÁLKODÁS

05 HALGAZDÁLKODÁS

05.0 Halgazdálkodás
05.01 Halászat
05.02 Haltenyésztés

C+D+E IPAR

C BÁNYÁSZAT
CA ENERGIAHORDOZÓ BÁNYÁSZATA

10 SZÉNBÁNYÁSZAT, TŐZEGKITERMELÉS

10.1 Feketeszén-bányászat 
10.10 Feketeszén-bányászat 

10.2 Barnaszén, lignit bányászata 
10.20 Barnaszén, lignit bányászata 

10.3 Tőzegkitermelés 
10.30 Tőzegkitermelés 

11 KŐOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS, -SZOLGÁLTATÁS

11.1 Kőolaj-, földgázkitermelés
11.10 Kőolaj-, földgázkitermelés

11.2 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
11.20 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
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12 URÁN-, TÓRIUMÉRC-BÁNYÁSZAT

12.0 Urán-, tóriumérc-bányászat
12.00 Urán-, tóriumérc-bányászat

CB EGYÉB ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT 

13 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA

13.1 Vasércbányászat
 13.10 Vasércbányászat

13.2 Színes fémérc bányászata 
13.20 Színes fémérc bányászata

14 EGYÉB BÁNYÁSZAT

14.1 Kőfejtés
14.11 Építőkő, díszítőkő fejtése
14.12 Mészkő, gipsz, kréta bányászata
14.13 Pala bányászata

14.2 Homok-, agyagbányászat
14.21 Kavics-, homokbányászat
14.22 Agyag-, kaolinbányászat

14.3 Vegyi ásvány bányászata
14.30 Vegyi ásvány bányászata

14.4 Sótermelés
14.40 Sótermelés

14.5 Máshova nem sorolt egyéb bányászat
14.50 Máshova nem sorolt egyéb bányászat

D FELDOLGOZÓIPAR

DA ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA

15 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA

15.1 Húsfeldolgozás
15.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás
15.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása
15.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

15.2 Halfeldolgozás
15.20 Halfeldolgozás

15.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás
15.31 Burgonyafeldolgozás
15.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
15.33 Egyéb gyümölcs-,  zöldségfeldolgozás

15.4 Növényi, állati olaj gyártása
15.41 Nyers olaj gyártása
15.42 Finomított olaj gyártása
15.43 Margarin gyártása

15.5 Tejfeldolgozás
15.51 Tejtermék gyártása
15.52 Jégkrém gyártása

15.6 Malomipari termék, keményítő gyártása
15.61 Malomipari termék gyártása
15.62 Keményítő gyártása

15.7 Takarmány gyártása
15.71 Haszonállat-eledel gyártása
15.72 Hobbiállat-eledel gyártása

15.8 Egyéb élelmiszer gyártása
  15.81 Kenyér, friss tésztaféle gyártása
  15.82 Tartósított lisztes áru gyártása
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  15.83 Cukorgyártás
  15.84 Édesség gyártása
  15.85 Tésztafélék gyártása
  15.86 Tea, kávé feldolgozása
  15.87 Fűszer, ételízesítő gyártása
  15.88 Homogenizált és diétás étel gyártása
  15.89 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása

15.9 Italgyártás
15.91 Desztillált szeszes ital gyártása
15.92 Etilalkohol gyártása 
15.93 Bortermelés
15.94 Gyümölcsbor termelése
15.95 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása 
15.96 Sörgyártás
15.97 Malátagyártás
15.98 Üdítőital gyártása

16 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA

16.0 Dohánytermék gyártása
16.00 Dohánytermék gyártása

DB TEXTÍLIA, TEXTILÁRU GYÁRTÁSA

17 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA

17.1 Textilszálak fonása
17.11 Pamutfonás
17.12 Gyapjúfonás
17.13 Fésűsgyapjúfonás
17.14 Lenfonás
17.15 Selyemfonás
17.16 Varrócérna gyártása
17.17 Egyéb textilszálak fonása

17.2 Textilszövés
 17.21 Pamutszövés
 17.22 Gyapjúszövés
 17.23 Fésűsgyapjúszövés
 17.24 Selyemszövés
 17.25 Egyéb textilszövés

17.3 Textilkikészítés
17.30 Textilkikészítés

 17.4 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
 17.40 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

17.5 Egyéb textiláru gyártása
  17.51 Szőnyeggyártás
  17.52 Kötéláru gyártása
  17.53 Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat)
  17.54 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása

17.6 Kötött, hurkolt kelme gyártása
17.60 Kötött, hurkolt kelme gyártása

17.7 Kötött, hurkolt cikkek gyártása
17.71 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
17.72 Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása

18 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; SZŐRMEKIKÉSZÍTÉS, -KONFEKCIONÁLÁS

18.1 Bőrruházat gyártása
 18.10 Bőrruházat gyártása

18.2 Textilruházat gyártása
 18.21 Munkaruházat gyártása

18.22 Felsőruházat gyártása 
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18.23 Alsóruházat gyártása
18.24 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

18.3 Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása
18.30 Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása

DC BŐR, BŐRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA

19 BŐRKIKÉSZÍTÉS; TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT, LÁBBELI GYÁRTÁSA

19.1 Bőrkikészítés
  19.10 Bőrkikészítés

19.2 Táskafélék, szíjazat gyártása
19.20 Táskafélék, szíjazat gyártása

19.3 Lábbeligyártás
19.30 Lábbeligyártás

DD FAFELDOLGOZÁS

20 FAFELDOLGOZÁS, FONOTT ÁRU GYÁRTÁSA

20.1 Fűrészárugyártás
20.10 Fűrészárugyártás

20.2 Falemezgyártás
20.20 Falemezgyártás

20.3 Épületasztalos-ipari termék gyártása
20.30 Épületasztalos-ipari termék gyártása

20.4 Tároló fatermék gyártása
20.40 Tároló fatermék gyártása

20.5 Egyéb fa-, fonott áru gyártása
20.51 Fatömegcikk gyártása
20.52 Parafa-, fonott áru gyártása

DE PAPÍRGYÁRTÁS, KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG

21 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA

21.1 Papíripari rostanyag, papír gyártása
21.11 Papíripari rostanyag gyártása
21.12 Papírgyártás

21.2 Papírtermék gyártása
 21.21 Papír csomagolóeszköz gyártása
 21.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
 21.23 Irodai papíráru gyártása
 21.24 Tapétagyártás
 21.25 Egyéb papírtermék gyártása

22 KIADÓI, NYOMDAI, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI  TEVÉKENYSÉG

22.1 Kiadói tevékenység
  22.11 Könyvkiadás
  22.12 Napilapkiadás
  22.13 Időszaki kiadvány kiadása
  22.14 Hangfelvétel-kiadás
  22.15 Egyéb kiadás

22.2 Nyomdai tevékenység
 22.21 Napilapnyomás 
 22.22 Máshova nem sorolt nyomás
 22.23 Könyvkötés
 22.24 Nyomdai előkészítő tevékenység
 22.25 Kisegítő nyomdai tevékenység

22.3 Egyéb sokszorosítás
22.31 Hangfelvétel-sokszorosítás
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22.32 Videofelvétel-sokszorosítás
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása

DF KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG
GYÁRTÁSA

23 KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG
GYÁRTÁSA

23.1 Kokszgyártás
23.10 Kokszgyártás

23.2 Kőolaj-feldolgozás
23.20 Kőolaj-feldolgozás

23.3 Nukleáris fűtőanyag gyártása
23.30 Nukleáris fűtőanyag gyártása 

DG VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA

24 VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA

24.1 Vegyi alapanyag gyártása
24.11 Ipari gáz gyártása
24.12 Színezék, pigment gyártása
24.13 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
24.14 Szerves vegyi alapanyag gyártása
24.15 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
24.16 Műanyag-alapanyag gyártása
24.17 Szintetikus kaucsuk gyártása

24.2 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
24.20 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

24.3 Festék, bevonóanyag gyártása
24.30 Festék, bevonóanyag gyártása

24.4 Gyógyszergyártás
24.41 Gyógyszeralapanyag-gyártás
24.42 Gyógyszerkészítmény gyártása

24.5 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása
24.51 Tisztítószer gyártása
24.52 Testápolási cikk gyártása

24.6 Egyéb vegyi termék gyártása
24.61 Robbanóanyag gyártása
24.62 Ragasztógyártás
24.63 Illóolajgyártás
24.64 Fényképészeti vegyi anyag gyártása
24.65 Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártása
24.66 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

24.7 Vegyi szál gyártása
24.70 Vegyi szál gyártása

DH GUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA

25 GUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA

25.1 Gumitermék gyártása
25.11 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
25.12 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása
25.13 Egyéb gumitermék gyártása

25.2 Műanyag termék gyártása
  25.21 Műanyag fólia, cső gyártása
  25.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
  25.23 Műanyag építőanyag gyártása
  25.24 Egyéb műanyag termék gyártása
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DI NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA

26 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA

26.1 Üveg, üvegtermék gyártása
  26.11 Síküveggyártás

26.12 Síküveg továbbfeldolgozása
26.13 Öblösüveggyártás

 26.14 Üvegszálgyártás
 26.15 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

26.2 Kerámiatermék gyártása (kivéve: építési)
26.21 Háztartási kerámia gyártása
26.22 Egészségügyi kerámia gyártása
26.23 Kerámiaszigetelő gyártása
26.24 Műszaki kerámia gyártása
26.25 Egyéb kerámiatermék gyártása
26.26 Tűzálló kerámiatermék gyártása

26.3 Kerámiacsempe, -lap gyártása
26.30 Kerámiacsempe, -lap gyártása

26.4 Égetett agyag építőanyag gyártása
  26.40 Égetett agyag építőanyag gyártása

26.5 Cement-, mész-, gipszgyártás
 26.51 Cementgyártás
 26.52 Mészgyártás
 26.53 Gipszgyártás

26.6 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
  26.61 Építési betontermék gyártása
  26.62 Építési gipsztermék gyártása
  26.63 Előre kevert beton gyártása
  26.64 Habarcsgyártás
  26.65 Szálerősítésű cement gyártása
  26.66 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

26.7 Építőkő, díszítőkő megmunkálása 
26.70 Építőkő, díszítőkő megmunkálása

26.8 Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
 26.81 Csiszolótermék gyártása
 26.82 Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

DJ FÉMALAPANYAG, FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA

27 FÉMALAPANYAG GYÁRTÁSA

27.1 Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása 
27.10 Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása 

27.2 Csőgyártás
27.21 Öntöttvas cső gyártása
27.22 Acélcsőgyártás

27.3 Vas, acél egyéb feldolgozása
 27.31 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása
 27.32 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
 27.33 Hidegen alakított acélidom gyártása
 27.34 Acélhuzalgyártás

27.4 Nem vas fémalapanyag gyártása
27.41 Nemesfémgyártás
27.42 Alumíniumgyártás

 27.43 Ólom, cink, ón gyártása
 27.44 Réz gyártása
 27.45 Egyéb nem vas fém gyártása

27.5 Fémöntés
  27.51 Vasöntés
  27.52 Acélöntés
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  27.53 Könnyűfémöntés
  27.54 Egyéb nem vas fém öntése

28 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA

28.1 Fémszerkezet, épületelem gyártása
28.11 Fémszerkezet gyártása
28.12 Fém épületelem gyártása

28.2 Fémtartály, fűtési kazán, radiátor gyártása
28.21 Fémtartály gyártása
28.22 Fűtési kazán, radiátor gyártása

28.3 Gőzkazán gyártása
28.30 Gőzkazán gyártása

28.4 Fémalakítás, porkohászat
28.40 Fémalakítás, porkohászat

28.5 Fém felületkezelése, megmunkálása
  28.51 Fém felületkezelése
  28.52 Fémmegmunkálás

28.6 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása
  28.61 Evőeszköz, késáru gyártása
  28.62 Szerszámgyártás
  28.63 Lakat-, zárgyártás

28.7 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
28.71 Vas, acél tárolóeszköz gyártása
28.72 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
28.73 Huzaltermék gyártása
28.74 Kötőelem, csavar gyártása
28.75 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

DK GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA

29 GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA

29.1 Mechanikai erőgép, energiaközlő gyártása
  29.11 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)
  29.12 Szivattyú, kompresszor gyártása
  29.13 Csap, szelep gyártása
  29.14 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

29.2 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
29.21 Kemence gyártása
29.22 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
29.23 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
29.24 Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása

29.3 Mezőgazdasági gép gyártása
29.31 Mezőgazdasági traktor gyártása
29.32 Egyéb mezőgazdasági gép gyártása

29.4 Szerszámgépgyártás
29.41 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
29.42 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
29.43 Egyéb, máshova nem sorolt szerszámgép gyártása

29.5 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása
 29.51 Kohászati gép gyártása
 29.52 Bányászati, építőipari gép gyártása
 29.53 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
 29.54 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
 29.55 Papíripari gép gyártása
 29.56 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

29.6 Fegyver-, lőszergyártás
29.60 Fegyver-, lőszergyártás

29.7 Máshova nem sorolt háztartási készülék gyártása
29.71 Háztartási villamos készülék gyártása
29.72 Nem villamos háztartási készülék gyártása
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DL VILLAMOS GÉP, MŰSZER GYÁRTÁSA

30 IRODA-, SZÁMÍTÓGÉPGYÁRTÁS

30.0 Iroda-, számítógépgyártás
30.01 Irodagépgyártás
30.02 Számítógép, készülék gyártása

31 MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP GYÁRTÁSA

31.1 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
31.10 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

31.2 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
31.20 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

31.3 Szigetelt vezeték, kábel gyártása
 31.30 Szigetelt vezeték, kábel gyártása

31.4 Akkumulátor, szárazelem gyártása
31.40 Akkumulátor, szárazelem gyártása

31.5 Világítóeszköz gyártása
31.50 Világítóeszköz gyártása

31.6 Egyéb villamos termék gyártása
31.61 Máshova nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása
31.62 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

32 HÍRADÁS-TECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK  GYÁRTÁSA

32.1 Elektronikai alkatrész gyártása
32.10 Elektronikai alkatrész gyártása

32.2 Ipari híradás-technikai termék gyártása
 32.20 Ipari híradás-technikai termék gyártása

32.3 Híradás-technikai fogyasztási cikk gyártása
32.30 Híradás-technikai fogyasztási cikk gyártása  

33 MŰSZERGYÁRTÁS

33.1 Orvosi műszer gyártása
33.10 Orvosi műszer gyártása

33.2 Mérőműszer gyártása
33.20 Mérőműszer gyártása 

33.3 Ipari folyamatirányító rendszer gyártása
33.30 Ipari folyamatirányító rendszer gyártása

33.4 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása
33.40 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása

33.5 Óragyártás
33.50 Óragyártás

DM JÁRMŰGYÁRTÁS

34 KÖZÚTI JÁRMŰ GYÁRTÁSA

34.1 Közúti gépjármű gyártása
34.10 Közúti gépjármű gyártása

34.2 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
34.20 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

34.3 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása
34.30 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása

35 EGYÉB JÁRMŰ GYÁRTÁSA

35.1 Hajógyártás, -javítás
35.11 Hajógyártás, -javítás
35.12 Szabadidő-, sporthajó gyártása, javítása
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35.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
35.20 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

35.3 Légi, űrjármű gyártása, javítása
35.30 Légi, űrjármű gyártása, javítása

35.4 Motorkerékpár, kerékpár gyártása
35.41 Motorkerékpár gyártása
35.42 Kerékpár gyártása
35.43 Mozgássérültek kocsijának gyártása

35.5 Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása
35.50 Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása

DN MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPAR

36 BÚTORGYÁRTÁS; MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPARI TERMÉK
GYÁRTÁSA

36.1 Bútorgyártás
36.11 Ülőbútor gyártása
36.12 Irodabútor gyártása
36.13 Konyhabútor gyártása
36.14 Egyéb bútor gyártása
36.15 Ágybetét gyártása

36.2 Ékszergyártás
36.21 Pénzérme, érem gyártása
36.22 Ékszergyártás

36.3 Hangszergyártás
36.30 Hangszergyártás

36.4 Sportszergyártás
36.40 Sportszergyártás

36.5 Játékgyártás
36.50 Játékgyártás

36.6 Egyéb feldolgozóipar
36.61 Divatékszergyártás
36.62 Seprű- és kefegyártás
36.63 Egyéb, máshova nem sorolt feldolgozóipar

37 NYERSANYAG VISSZANYERÉSE HULLADÉKBÓL

37.1 Fém visszanyerése hulladékból
 37.10 Fém visszanyerése hulladékból
37.2 Nem fém visszanyerése hulladékból
 37.20 Nem fém visszanyerése hulladékból

E VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, VÍZELLÁTÁS

40 VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, MELEGVÍZELLÁTÁS

40.1 Villamosenergia-termelés, -elosztás
40.11 Villamosenergia-termelés
40.12 Villamosenergia-szállítás
40.13 Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem

40.2 Gázgyártás, -elosztás
40.21 Gázgyártás
40.22 Gázelosztás, -kereskedelem

40.3 Gőz-, melegvízellátás
40.30 Gőz-, melegvízellátás

41 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELOSZTÁS

41.0 Víztermelés, -kezelés, -elosztás
41.00 Víztermelés, -kezelés, -elosztás
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F ÉPÍTŐIPAR

45 ÉPÍTŐIPAR

45.1 Építési terület előkészítése
45.11 Épületbontás, földmunka
45.12 Talajmintavétel, próbafúrás

45.2 Szerkezetkész épület(rész), egyéb építmény építése
45.21 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
45.22 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés 
45.23 Autópálya, út, repülőtér, sportjátéktér építése
45.24 Vízi létesítmény építése
45.25 Egyéb speciális szaképítés

45.3 Épületgépészeti szerelés
45.31 Villanyszerelés
45.32 Szigetelés
45.33 Víz-, gáz-, fűtésszerelés
45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés

45.4 Befejező építés
45.41 Vakolás
45.42 Épületasztalos-szerkezet szerelése
45.43 Padló-, falburkolás
45.44 Festés, üvegezés
45.45 Egyéb befejező építés

45.5 Építési, bontási  eszköz kölcsönzése személyzettel
45.50 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel 

G KERESKEDELEM, JAVÍTÁS

50 JÁRMŰKERESKEDELEM, -JAVÍTÁS , ÜZEMANYAG-KISKERESKEDELEM

50.1 Gépjármű-kereskedelem
50.10 Gépjármű-kereskedelem

50.2 Gépjárműjavítás
50.20 Gépjárműjavítás

50.3 Gépjárműalkatrész-kereskedelem
50.30 Gépjárműalkatrész-kereskedelem

50.4 Motorkerékpár kereskedelme, javítása
50.40 Motorkerékpár kereskedelme, javítása

50.5 Üzemanyag-kiskereskedelem
50.50 Üzemanyag-kiskereskedelem

51 NAGYKERESKEDELEM

51.1 Ügynöki nagykereskedelem
51.11 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
51.12 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
51.13 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
51.14 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
51.15 Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelme
51.16 Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme 
51.17 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
51.18 Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme
51.19 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

51.2* Mezőgazdasági termék nagykereskedelme
51.21 Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem
51.22 Dísznövény-nagykereskedelem
51.23 Élőállat-nagykereskedelem
51.24 Bőr nagykereskedelme
51.25 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme

                                                          
* Az  51.2-51.9 alágazatokba kizárólag a saját számlára történő nagykereskedelmi értékesítés tartozhat.
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51.3* Élelmiszer-, ital-, dohányáru-nagykereskedelem
 51.31 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

51.32 Húsáru-nagykereskedelem
51.33 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
51.34 Ital nagykereskedelme
51.35 Dohányáru-nagykereskedelem
51.36 Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem
51.37 Kávé-, fűszer-nagykereskedelem
51.38 Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem 
51.39 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

51.4* Fogyasztási cikk nagykereskedelme
51.41 Textil-nagykereskedelem
51.42 Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem
51.43 Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme
51.44 Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem
51.45 Illatszer-nagykereskedelem
51.46 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
51.47 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme

51.5* Nem mezőgazdasági anyag, hulladék nagykereskedelme
51.51 Energiahordozó-nagykereskedelem
51.52 Érc-, fém-nagykereskedelem
51.53 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
51.54 Vasáru-nagykereskedelem
51.55 Vegyi áru nagykereskedelme
51.56 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
51.57 Hulladék-nagykereskedelem

51.8* Gép-nagykereskedelem
51.81 Szerszámgép-nagykereskedelem
51.82 Építőipari, bányászati gép nagykereskedelme
51.83 Textilipari gép nagykereskedelme
51.84 Számítógép, szoftver nagykereskedelme
51.85 Egyéb irodagép, -bútor nagykereskedelme
51.86 Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme
51.87 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme
51.88 Mezőgazdasági gép nagykereskedelme

51.9* Egyéb nagykereskedelem
51.90 Egyéb nagykereskedelem

52 KISKERESKEDELEM

52.1 Vegyes kiskereskedelem
52.11 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
52.12 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem

52.2 Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelem
52.21 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem
52.22 Húsáru-kiskereskedelem
52.23 Hal-kiskereskedelem
52.24 Pékáru-, édesség-kiskereskedelem
52.25 Ital-kiskereskedelem
52.26 Dohányáru-kiskereskedelem
52.27 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

52.3 Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer kiskereskedelme
52.31 Gyógyszer-kiskereskedelem
52.32 Gyógyászati termék kiskereskedelme
52.33 Illatszer-kiskereskedelem

52.4 Egyéb fogyasztási cikk kiskereskedelme
52.41 Textil-kiskereskedelem
52.42 Ruházati kiskereskedelem
52.43 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
52.44 Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme

                                                          
* Az  51.2-51.9 alágazatokba kizárólag a saját számlára történő nagykereskedelmi értékesítés tartozhat.
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52.45 Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme
52.46 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
52.48 Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem

52.5 Használtcikk-kiskereskedelem
52.50 Használtcikk-kiskereskedelem

52.6 Nem bolti kiskereskedelem
52.61 Csomagküldő kiskereskedelem
52.62 Piaci kiskereskedelem
52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem

52.7 Fogyasztási cikk javítása
52.71 Lábbeli, bőráru javítása
52.72 Elektromos háztartási cikk javítása
52.73 Óra-, ékszerjavítás
52.74 Egyéb fogyasztási cikk javítása

H SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

55.1 Szállodai szolgáltatás
55.10 Szállodai szolgáltatás

55.2 Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 
55.21 Ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás 
55.22 Kempingszolgáltatás
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

55.3 Étkezőhelyi vendéglátás
55.30 Étkezőhelyi vendéglátás

55.4 Bárok, hasonló vendéglátás
55.40 Bárok, hasonló vendéglátás 

55.5 Munkahelyi és közétkeztetés
55.51 Munkahelyi étkeztetés
55.52 Közétkeztetés

I SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, POSTA, TÁVKÖZLÉS

60 SZÁRAZFÖLDI, CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS

60.1 Vasúti szállítás
60.10 Vasúti szállítás

60.2 Egyéb szárazföldi szállítás
60.21 Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás
60.22 Taxis személyszállítás
60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás
60.24 Közúti teherszállítás

60.3 Csővezetékes szállítás
60.30 Csővezetékes szállítás

61 VÍZI SZÁLLÍTÁS

61.1 Tengeri szállítás
61.10 Tengeri szállítás

61.2 Belvízi szállítás
61.20 Belvízi szállítás

62 LÉGI SZÁLLÍTÁS

62.1 Menetrendszerű légi szállítás
62.10 Menetrendszerű légi szállítás

62.2 Nem menetrendszerű légi szállítás
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62.20 Nem menetrendszerű légi szállítás
62.3 Űrszállítás

62.30 Űrszállítás

63 SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG, UTAZÁSSZERVEZÉS

63.1 Rakománykezelés, tárolás, raktározás
63.11 Rakománykezelés
63.12 Tárolás, raktározás

63.2 Egyéb, szállítást segítő tevékenység
63.21 Egyéb, szárazföldi szállítást segítő tevékenység
63.22 Egyéb, vízi szállítást segítő tevékenység
63.23 Egyéb, légi szállítást segítő tevékenység

63.3 Utazásszervezés
63.30 Utazásszervezés

63.4 Szállítmányozás
63.40 Szállítmányozás

64 POSTA, TÁVKÖZLÉS

64.1 Postai, futárpostai tevékenység
64.11 Nemzeti postai tevékenység
64.12 Futárpostai tevékenység

64.2 Távközlés
64.20 Távközlés

J PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

65 PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

65.1 Monetáris közvetítés
65.11 Jegybanki tevékenység
65.12 Egyéb monetáris közvetítés

65.2 Egyéb pénzügyi közvetítés
65.21 Pénzügyi lízing
65.22 Egyéb hitelnyújtás
65.23 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

66 BIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAP

66.0 Biztosítás, nyugdíjalap 
66.01 Életbiztosítás
66.02 Csoportos nyugdíjbiztosítás
66.03 Nem életbiztosítás

67 PÉNZÜGYI KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

67.1 Pénzügyi kiegészítő tevékenység 
67.11 Pénz-, tőkepiaci szabályozás
67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés 
67.13 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

67.2 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
67.20 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

K INGATLANÜGYLETEK, GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

70 INGATLANÜGYLETEK

70.1 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügylet
70.11 Ingatlanberuházás, -eladás
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70.12 Ingatlanforgalmazás
70.2 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.3 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

70.31 Ingatlanügynöki tevékenység
70.32 Ingatlankezelés 

71 KÖLCSÖNZÉS

71.1 Gépkocsikölcsönzés
71.10 Gépkocsikölcsönzés

71.2 Egyéb jármű kölcsönzése
71.21 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
71.22 Vízi jármű kölcsönzése
71.23 Légi jármű kölcsönzése

71.3 Egyéb gép kölcsönzése
71.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
71.32 Építőipari gép kölcsönzése
71.33 Irodagép, számítógép kölcsönzése
71.34 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése

71.4 Fogyasztási cikk kölcsönzése
71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzése

72 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG

72.1 Hardver-szaktanácsadás 
72.10 Hardver-szaktanácsadás

72.2 Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.21 Szoftverkiadás
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

72.3 Adatfeldolgozás
72.30 Adatfeldolgozás

72.4 Adatbázis-tevékenység,  on-line kiadás
72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

72.5 Irodagép-, számítógép-javítás
72.50 Irodagép-, számítógép-javítás

72.6 Egyéb számítástechnikai tevékenység
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység

73 KUTATÁS, FEJLESZTÉS

73.1 Műszaki kutatás, fejlesztés
73.10 Műszaki kutatás, fejlesztés

73.2 Humán kutatás, fejlesztés
73.20 Humán kutatás, fejlesztés

74 EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

74.1 Jogi, gazdasági tevékenység 
74.11 Jogi tevékenység
74.12 Számviteli, adószakértői tevékenység
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás
74.14 Üzletviteli tanácsadás 
74.15 Vagyonkezelés

74.2 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

74.3 Műszaki vizsgálat, elemzés
74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés

74.4 Hirdetés
74.40 Hirdetés

74.5 Munkaerő-közvetítés
74.50 Munkaerő-közvetítés
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74.6 Nyomozási, biztonsági tevékenység
74.60 Nyomozási, biztonsági tevékenység

74.7 Takarítás, tisztítás
74.70 Takarítás, tisztítás

74.8 Egyéb, máshova nem sorolt gazdasági szolgáltatás
74.81 Fényképészet
74.82 Csomagolás
74.85 Titkári, fordítói tevékenység
74.86 Telefoninformáció
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

L KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

75 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

 75.1 Általános közigazgatás
75.11 Általános közigazgatás 
75.12 Társadalmi szolgáltatások igazgatása
75.13 Üzleti élet szabályozása
75.14 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás

75.2 Társadalmi közszolgáltatás
75.21 Külügyek
75.22 Honvédelem
75.23 Igazságügy
75.24 Közbiztonság, közrend
75.25 Tűzvédelem

75.3 Kötelező társadalombiztosítás
75.30 Kötelező társadalombiztosítás

M OKTATÁS

80 OKTATÁS

80.1 Alapfokú oktatás
80.10 Alapfokú oktatás

80.2 Középfokú oktatás
80.21 Általános középfokú oktatás
80.22 Szakmai középfokú oktatás

80.3 Felsőoktatás
80.30 Felsőoktatás

80.4 Felnőtt- és egyéb oktatás
80.41 Járművezető-oktatás
80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

N EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

85 EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

85.1 Humán-egészségügyi ellátás
85.11 Fekvőbeteg-ellátás
85.12 Járóbeteg-ellátás
85.13 Fogorvosi szakellátás
85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

85.2 Állat-egészségügyi ellátás
85.20 Állat-egészségügyi ellátás

85.3 Szociális ellátás
85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel
85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül
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O EGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS

90 SZENNYVÍZ-, HULLADÉKKEZELÉS,  SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS

90.0 Szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés
90.01 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
90.02 Hulladékgyűjtés, -kezelés
90.03 Szennyeződésmentesítés

91 ÉRDEKKÉPVISELET

91.1 Vállalkozói, szakmai érdekképviselet
91.11 Vállalkozói érdekképviselet
91.12 Szakmai érdekképviselet

91.2 Szakszervezeti tevékenység
91.20 Szakszervezeti tevékenység

91.3 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
91.31 Egyházi tevékenység
91.32 Politikai tevékenység
91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

92 SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT 

92.1 Film-, videogyártás
92.11 Film-, videogyártás
92.12 Film-, videoterjesztés
92.13 Mozgóképvetítés

92.2 Rádió-televízió műsorszolgáltatás
92.20 Rádió-televízió műsorszolgáltatás

92.3 Egyéb szórakoztatás
92.31 Alkotó és előadó-művészet
92.32 Művészeti kiegészítő tevékenység
92.33 Vásári, vidámparki szórakoztatás
92.34 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás

92.4 Hírügynökségi tevékenység
92.40 Hírügynökségi tevékenység

92.5 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység
92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme
92.53 Növény-, állatkert működtetése

92.6 Sporttevékenység 
92.61 Sportlétesítmény működtetése
92.62 Egyéb sporttevékenység

92.7 Egyéb szabadidős tevékenység
92.71 Szerencsejáték, fogadás
92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

93 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS

93.0 Egyéb szolgáltatás
93.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása
93.02 Fodrászat, szépségápolás
93.03 Temetkezés 
93.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
93.05 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás
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P HÁZTARTÁSOK  TEVÉKENYSÉGE

95 ALKALMAZOTTAT FOGLALKOZTATÓ HÁZTARTÁS
95.0 Alkalmazottat foglalkoztató háztartás

95.00 Alkalmazottat foglalkoztató háztartás

96 HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA TÖRTÉNŐ TERMÉK-ELŐÁLLÍTÁSA

96.0 Háztartás saját fogyasztásra történő termék-előállítása
96.00 Háztartás saját fogyasztásra történő termék-előállítása

97 HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSA

97.0 Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása
97.00 Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása

Q TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET

99 TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET

99.0 Területen kívüli szervezet
99.00 Területen kívüli szervezet





II. FEJEZET

A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK
TARTALMI MEGHATÁROZÁSA
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A    MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS
Az „A” nemzetgazdasági ág tartalmazza a növénytermelést, az  állattenyésztést, valamint a növényi és állati
nyers termékeket. A gazdasági ág magában foglalja a növénytermeléssel, az erdőgazdasággal,  egyéb
növények termelésével kapcsolatos tevékenységeket, illetve a gazdaságban nevelt vagy a természetes
környezetben élő állatokkal kapcsolatos állattenyésztési, vadgazdálkodási tevékenységeket.

01 MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS

A 01-es ágazat  két alapvető tevékenységet különböztet meg:
– növényi eredetű termékek előállítása (01.1 Növénytermelés),
– állati eredetű termékek előállítása (01.2 Állattenyésztés, 01.5 Vadgazdálkodás).

A 01.1-es alágazaton belül különbséget teszünk az alábbiak között:
– azon növények termesztése, amelyek általában egyéves periódust követnek (01.11 és 01.12), úgymint a

gabonafélék, a zöldségek vagy a virágtermesztés;
– azon növények termesztése, amelyek általában hosszú periódust követnek, mint pl. az ültetvények

(szőlő, gyümölcs /01.13/).

A 01.2-es alágazaton belül (állattenyésztés) a tevékenységeket az állat fajtájától függően csoportosítjuk és
nem az előállított termék fajtájától (pl. hús, tej, nyersbőr stb.), valamint különbséget nem teszünk a teljesen
elzárt (nem legelőn végzett) állattenyésztés a legelőn történő állattenyésztés között.

A 01.3-as alágazat (vegyes gazdálkodás) nem követi az általános alapelveket a főtevékenység
meghatározásánál. Figyelembe veszi, hogy számos mezőgazdasági termelőegységnek egyenlő számban
vannak növényi, illetve állati eredetű termékei, és nem lehet őket önkényesen egy kategóriába besorolni.

Bizonyos tevékenységeket, mint pl. a talajelőkészítést, az ültetést, az aratást, a mesterséges
megtermékenyítést, állatgondozást és azok gazdasági irányítását, amelyek normális esetben a termesztés
folyamatának részét képezik, egyéb mezőgazdasági egységek végzik díjazás ellenében vagy szerződés
alapján, mint növénytermeléssel (01.41) vagy állattenyésztéssel (01.42) kapcsolatos szolgáltatási tevé-
kenységeket.

A mezőgazdasági tevékenységek nem tartalmazzák a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos feldolgozási
eljárásokat (a 15. ágazat alatt meghatározott Élelmiszer-ipari termékek gyártása, és a 16. ágazat alatt
meghatározott Dohányipari termékek gyártása), mind amellett a termékeket szükséges a nyersanyagpiacra
előkészíteni. Azonban integrált tevékenységek besorolásánál az általános szabálytól eltérően egy egység
mezőgazdasági termelését a 01 ágazatba soroljuk, habár a végtermék normális esetben a 15-ös és 16-os
ágazat alá tartozó termék, pl.:a szőlőtermesztés, a borelőállítás, az olivatermesztés és az olivaolaj
előállítása. Az ágazat nem tartalmazza a talaj-, a termőterület-kialakítás építési földmunkáit (pl. meredek
dőlésű területeken terraszok kialakítása, vízelvezetés, rizsföldek előkészítése stb.), amelyek a 45-ös
(építőipar) ágazatba tartoznak és nem tartalmazza az értékesítési tevékenységeket sem, amelyek a G
nemzetgazdasági ágban találhatóak (nagykereskedelem és kiskereskedelem).

 01.1 Növénytermelés
Ide tartozik a melegházi termesztés is.

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gabonafélék termesztése: búza, rozs, árpa, zab, kukorica, rizs, köles, cirok stb.,
– a burgonyatermesztés,
– a cukorrépa-termesztés,
– a dohánytermesztés – beleértve a saját termesztésű dohány feldolgozásra való előkészítését is –, a

dohánylevelek betakarítása és mesterséges vagy természetes szárítása, fermentálása,
– az olajos magvak, olajtartalmú gyümölcsök termesztése (pl. földimogyoró, szójabab, repcemag,

napraforgó, olajlenmag, mustár, étkezési mák, kopra, pálmadió),
– a cukorrépa és a takarmánynövények vetőmagjainak (beleértve a fűmagvakat) termelése,
– a komlótoboz, a nagy keményítő- vagy inulintartalmú gyökér- és gumós növények termesztése,
– a gyapottermesztés; különböző rostos növények termesztése, áztatása,
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– a száraz hüvelyesek (pl. bab, borsó, lencse) termesztése,
– a főleg gyógynövények, rovar-, gombaölő vagy hasonló célú növények termesztése, gyűjtése,
– a szálas és lédús takarmányok termesztése,
– az egyéb, máshova nem sorolt növények, illetve mindezek szaporítóanyagainak (pl. rizs-, dohány-

fűszernövények palántái; cukorrépa-, komló-, fűszernövények dugványai stb.) termesztése,
– a gabona és takarmány betakarítást követő tisztítása, nem elkülönült, állagmegóvó szárítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a dinnyetermesztés, lásd 01.12
– a csemegekukorica-termesztés, lásd 01.12
– az egyéb zöldségfélék termesztése, lásd 01.12
– a virágtermesztés, lásd 01.12
– a virág-, zöldség- és gyümölcsmagvak termelése, lásd 01.12
– a speciális kertészeti növények termesztése, lásd 01.12
– az olajbogyó termesztése, lásd 01.13
– az italnövények (pl. kávé, kakaó, tea) termesztése, lásd 01.13
– a fűszernövények termesztése, lásd 01.13
– a héjas gyümölcsök (pl. diófélék) termesztése, lásd 01.13
– az emberi fogyasztásra alkalmatlan erdei termékek hasznosítható anyagainak gyűjtése, lásd 02.01
– a fonat készítésére, tömőanyagként, színezéshez, cserzéshez stb. használható és egyéb hasznosítható

növények termesztése, lásd 02.01
– a dohánytermékek (cigaretta, cigarettadohány, szivar stb.) gyártása, lásd 16.00

01.12 Zöldség, dísznövény termelése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a zöldségfélék (pl. paradicsom, dinnye, hagymafélék, káposztafélék, saláta, uborka, sárgarépa, zöldbab,

zsázsa, csemegekukorica, kabakosok, tojásgyümölcs /padlizsán/) termesztése,
– a kapribogyó, a bors, a paprikafélék, az édeskömény, a petrezselyem, a zamatos turbolya, a tárkony, a

majoranna termesztése,
– a gombatermesztés és vadon termő gomba gyűjtése,
– a virágtermesztés,
– a virág-, zöldség-, gyümölcsmagvak termelése,
– a palánta- és dísznövénytermesztés, beleértve az áttelepítésre termesztett gyepet, gyeptéglát,
– a gyümölcs-, szőlő- és díszfaiskolai termékek termesztése,
– a speciális kertészeti növények termesztése,
– a spárga, a torma termesztése,
– a saját termelésű zöldség feldolgozása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a burgonyatermesztés, lásd 01.11
– a cukorrépa-termesztés, lásd 01.11
– az olajos magvak vagy olajtartalmú gyümölcsök termesztése, lásd 01.11
– a nagy keményítő- vagy inulintartalmú gyökér- és gumós növények termesztése, lásd 01.11
– a gyapot vagy különböző rostos növények termesztése, lásd 01.11
– a fűszernövények termesztése, lásd 01.13
– az olajbogyó termesztése, lásd 01.13
– az erdei szaporítóanyagok gyűjtése, termelése, lásd 02.01
– a karácsonyfa-termesztés, lásd 02.01

01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gyümölcsök (pl. alma, körte, citrusfélék, sárgabarack, szamóca (földieper), bogyós gyümölcsök,

cseresznye, őszibarack, banán, avokadó, datolya, meggy, szilva) termesztése,
– a bor- és csemegeszőlő termesztése,
– a borkészítés saját termelésű szőlőből (szőlőmust, sűrített szőlőmust, szőlőbor a pezsgő és a  habzóbor

nélkül),
– az ehető héjas (pl. dió, mandula) gyümölcsök termesztése, beleértve a kókuszdiót,
– az italnövények, mint pl. kávé, kakaó, tea termesztése,
– a saját termelésű tealevél feldolgozása,
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– a fűszernövények termesztése: babérlevél, bazsalikom, ánizsmag, koriandermag, köménymag, fahéj,
szegfűszeg, szerecsendió, gyömbér, fűszerpaprika stb.,

– az olajbogyó termesztése,
– az olívaolaj  előállítása saját termelésű olajbogyóból,
– a vadon termő gyümölcsök (bogyós, héjas és másfélék) begyűjtése,
– a saját termelésű gyümölcs feldolgozása,
– a saját termesztésű szőlőből történő szőlőmust, bor termelése,
– a saját termelésű gyümölcsből történő bor termelése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a földimogyoró termesztése, lásd 01.11
– a komlótoboz termesztése, lásd 01.11
– a gyümölcszöldségek, mint pl. paradicsom, dinnyefélék, uborka stb. termesztése, lásd 01.12
– a borsfélék, petrezselyem, tárkony, kapribogyó, étkezési paprikafélék termesztése, lásd 01.12
– az olívaolaj előállítása nem saját termelésű olajbogyóból, lásd 15.42
– a kakaógyártás, lásd 15.84
– a tealevél és kávé feldolgozása, lásd 15.86
– a bortermelés nem saját termelésű szőlőből, lásd 15.93
– a gyümölcsök aszalása, magbelek pörkölése, sózása, lásd 15.33
– a fűszernövények feldolgozása: pörkölés, zúzás, őrlés, kivonatok készítése stb., lásd 15.87

01.2 Állattenyésztés

01.21 Szarvasmarha-tenyésztés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szarvasmarha-tenyésztés,
– a nyers tehéntej termelése,
– a saját termelésű, nyers tehéntejből tejtermékek előállítása: friss, folyékony, pasztőrözött fogyasztói tej,

tejszín, vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék ízesítés, sűrítés, porítás nélkül stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az állattenyésztéstől elkülönült tejfeldolgozás, a tejtermékek előállítása nem saját termelésű tejből,

lásd 15.51
– a vágóhidakon levágott szarvasmarha állati termékei, lásd 15.11

01.22 Juh-, kecske-, lótenyésztés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a juh, a kecske tenyésztése,
– a ló, a szamár, az öszvér tenyésztése,
– a bivalytenyésztés,
– a nyersgyapjútermelés,
– a nyers juh- és kecsketej termelése,
– a saját termelésű nyers juh- és kecsketejből tejtermékek előállítása (pl. vaj, sajt, túró és egyéb tej-

termékek).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az élő juh elkülönült (megbízás alapján történő) nyírása, lásd 01.42
– a tímárgyapjú előállítása, lásd 15.11
– a sport- és versenyistállók, lovasiskolák működtetése, lásd 92.62
– a nem saját termelésű tej feldolgozása, lásd 15.51

01.23 Sertéstenyésztés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a sertések tenyésztése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vágóhidakon levágott sertések állati termékeinek termelése, lásd 15.11
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01.24 Baromfitenyésztés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tyúkfélék tenyésztése,
– a pulyka, a kacsa, a liba, a gyöngyös tenyésztése,
– a baromfitojás termelése,
– a saját, élő baromfiról nyers, tépett toll nyerése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyéb madárfélék tenyésztése, lásd 01.25
– a vágóhídi baromfivágás során toll és pehely termelése, lásd 15.12

01.25 Egyéb állatok tenyésztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a méhek tartása, a méz és méhviasz termelése,
– a nyúltenyésztés (hús-, angóranyúl), az ezekről származó hús, nyersbőr és szőrme termelése,
– az ún. hobbiállatok tenyésztése (kutya, macska, díszmadár stb.),
– a prémes állatok tenyésztése, az ezekről származó nyersprém (irha) termelése,
– a nem vadászati célú vadtenyésztés üzemi körülmények között,
– a selyemhernyó tenyésztése, selyemgubó termelése,
– a vízi hüllők és békák tenyésztése medencében,
– a kígyótenyésztés és -bőrtermelés,
– a más állatok tenyésztése (galamb, csiga, laboratóriumi állatok, rovarok, egzotikus állatok stb.),
– a mezőgazdasági komposzt, humusz készítése,
– az egyéb állati termékek termelése (háziállatok szaporítóanyagai, istálló- és szerves trágya, élő állattól

vett vér stb.).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vadgazdálkodásból származó irha és bőr termelése, lásd 01.50
– a tenyésztett állatok ellátása és gondozása, lásd 01.42
– a hobbiállatok, biztonsági kutya idomítása, ellátása, lásd 93.05
– az éticsiga-gyűjtés, lásd 01.42
– a hulladék ártalmatlanítási, illetve komposztanyag-készítési célzatú kezelése komposztálással,

lásd 90.02

01.3 Vegyes gazdálkodás

01.30 Vegyes gazdálkodás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vegyesen végzett növénytermesztés és állattenyésztés (pl. növénytermesztés és juhtenyésztés),

amikor egyik tevékenység részaránya sem éri el a hozzáadott érték (annak hiányában az árbevétel vagy
a foglalkoztatottak létszámának) 66%-át.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vegyes növénytermelés vagy vegyes állattenyésztés, lásd 01.1, illetve 01.2

01.4 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás

01.41 Növénytermelési szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az elkülönülten, megbízás alapján végzett növénytermelési tevékenységek:

•  talaj-előkészítés, talajok tápanyag-utánpótlása,
•  vetés, telepítés,
•  növények gondozása,
•  növényvédelem, permetezés, beleértve a légi úton történőt is,
•  metszés,
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•  rizsátültetés, gyökérnövények egyelése, a betakarítás, a növények piacra való, nem elkülönült
előkészítő műveletei, pl. tisztítás, levéltelenítés, darabolás, osztályozás, héjazás-hámozás, szárítás,
fertőtlenítés, fényesítés, polírozás, burkolás, hántolás, áztatás, hűtés vagy nagybani csomagolás,
beleértve az oxigénmentes gázcsomagolást is,

•  főzelékfélék csomagolása és rövid időre való tartósítása,
•  földműveléssel kapcsolatos kártevőirtás, védekezés (rágcsálók ellen stb., beleértve a nyulakat is),

– a mezőgazdasági célú öntözési rendszerek működtetése (öntözővíz-szolgáltatás, öntözővíz-
hasznosítás),

– a kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek létesítése, gondozása az
alábbiak számára:
•  magán- és köztulajdonok,
•  köz- és középületszerű épületek (iskolák, kórházak, irodaházak, templomépületek stb.),
•  lakóhelyi területek (parkok, zöldövezetek, temetők),
•  főútvonalak zöldterületei (utak, vasút, villamos, víziutak, kikötők),
•  ipari és kereskedelmi egységek, épületek parkosítása (tetőkertek, homlokzat beültetése,

belsőkertek),
– a sport-, játék- és egyéb területek, pihenőparkok, napozók, golfpályák gyepesítése,
– az álló és folyóvízek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók,

szennyvízelvezető rendszerek) parkosítása,
– a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítés,
– a környezet- és természetvédelmi tájkertészet és annak karbantartása (visszaállítás, rekultiváció,

területek értéknövelése, területmegőrzés, ártér-kialakítás stb.),
– az arborétumkultúrák kialakítása, gondozása, fakezelés (beleértve a metszést, sövénynyírást), fák

újraültetése,
– a fák, sövények nyesése, metszése,
– a mezőgazdasági gép, berendezés kezelőszemélyzettel együttes kölcsönzése,
– a mezőgazdasági talajerő-gazdálkodással összefüggő meliorációs, rekultivációs tevékenység,
– a védett természeti terület mezőgazdasági jellegű gondozása,
– a kitermelt termőföld elhelyezése mezőgazdasági termelési céllal,
– a mezőőri tevékenység ellátása,
– a mezőgazdasági rendeltetésű vizesárok, csatorna tisztítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a növényi rostok kikészítése, lásd 17.1
– az agronómusok, agrárközgazdászok termelésszervezési tanácsadása, lásd 74.14
– a kertek, parkok, sportpályák és hasonló célú zöldterületek tervezése, lásd 74.20
– a mezőgazdasági kiállítások és vásárok rendezése, lásd 74.87
– a meliorációs célú építmények építése, lásd 45
– a terület fáktól való megtiszítása, hogy mezőgazdasági termelésre alkalmas legyen 02.01
– az ügynöki nagykereskedők és társaságok marketingtevékenysége, lásd 51

01.42 Állattenyésztési szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az elkülönülten (megbízás alapján) végzett állattenyésztés:

•  mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos tevékenység,
•  nyájak/csordák/gulyák gondozása, terelése, baromfi-ivartalanítás, -szexálás, ketrecek tisztítása,

tojástisztítás és osztályozás, tolltépés, juhok nyírása és fürdetése, prémes állatok (nem vágóhídi)
lenyúzása stb.,

•  állatok szaporodását, növekedését, termelőképessége javítását elősegítő tevékenységek,
•  állatok istállózása és gondozása, takarmányozása (etetés, itatás).

– az éticsiga-gyűjtés.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a saját állatállomány takarmányozása, lásd 01.2
– a vadgazdálkodási célú vadászat, a vadfogást elősegítő szolgáltatások, lásd 01.50
– a bizományos kereskedők és egyesülések marketingtevékenysége, lásd 51
– az állat-egészségügyi ellátás, lásd 85.20
– az agronómusok, agrárközgazdászok termelésszervezési tanácsadása, lásd 74.14
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01.5 Vadgazdálkodás

01.50 Vadgazdálkodás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a saját rendelkezésű vadállomány elejtése, vadbefogás élelmiszer, csont, szőr, bőr és más hasonló

termékek nyerése céljából, az élő vad átadása kutatási célra, állatkerteknek vagy állatkereskedé-
seknek, vagy hobbiállattartás céljából, vagy kereskedelmi célra,

– a vadászatból és vadbefogásból származó irha, vagy bőr, hüllő- vagy madárbőr termelése,
– a vadállomány vadászati célú  nemesítése, szaporítása, tenyésztése, telepítése,
– a vadállomány szabályozása természetes körülmények között,
– a vadgazdálkodási szolgáltatás (az elkülönülten [megbízás alapján] végzett szolgáltatások:

vadgazdálkodási tevékenység egészének vagy részfolyamatainak végzése, a megbízási díj ellenében
végzett, vadgazdálkodási célú állományszabályozás).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az állattartásból származó irha, hüllő- vagy madárbőr és egyéb haszontermék termelése, lásd 01.2
– a vadtenyésztés üzemi körülmények között, lásd 01.25
– a vágóhídi irha, bőr és egyéb haszontermék termelése, lásd 15.11
– a sport- és szabadidős vadászat, lásd 92.62

02 ERDŐGAZDÁLKODÁS

02.0 Erdőgazdálkodás

Az erdőgazdálkodás magában foglalja az erdőművelést, továbbá a fahasználatot (ezen belül a különböző
választékok) és erdei melléktermékek összegyűjtését. További fafeldolgozási eljárás a fűrésztelepen történő
feldolgozással és gyalulással kezdődik, amely általában a termelő helytől távol történik, ennek a besorolása
a Fafeldolgozás, fonottáru gyártásához tartozik (20 ágazat). A faszén előállítása a 24 ágazatba tartozik.

02.01 Erdőgazdálkodási termék-előállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az erdő, erdősáv telepítése, fásítása, felújítása, áttelepítése, gyérítése és fenntartása,
– az erdei bokor és más fás növény, faanyag termesztése,
– az erdei faiskola működtetése, erdei dugvány, oltvány, csemete és erdei fák magjának  termelése,
– a karácsonyfa-termesztés,
– a saját erdőgazdálkodás keretében előállított, ipari terméket nem eredményező fakitermelés: a fadöntés,

kérges farönk, mint pl. bányafa, hasított oszlop, karó vagy tűzifa termelése,
– a fonat készítésére, tömőanyagnak, színezéshez, cserzéshez használható növény és egyéb

hasznosítható növény, növényi anyag termesztése, gyűjtése,
– a vadon termő erdei termés begyűjtése: balata, egyéb hasonló természetes gumiféle, parafa, sellak,

gyanta, balzsam, növényi szőr, vallisznéria, makk, vadgesztenye, moha, zuzmó és más hasznosítható
erdei termék, erdei fák magjainak, erdei szaporítóanyag gyűjtése,

– a nyíladékok, tűzpászták, határjelek létesítése, fenntartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gomba és szarvasgomba termesztése és gyűjtése, lásd 01.12
– a vadon termő gyümölcsök (bogyós, héjas és más félék)  begyűjtése, lásd 01.13
– a faforgács termelése, lásd 20.10
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02.02 Erdőgazdálkodási szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az elkülönülten (megbízás alapján) végzett szolgáltatási tevékenység:

•  erdőgazdálkodási szolgáltatás: erdőtelepítés, erdőfelújítás, erdőnevelés, erdőfenntartás, erdőfelmérés,
faállomány értékelése, erdőtűzvédelem, különleges rendeltetésű erdők és területek gondozása, egyéb
erdőgazdálkodási  szolgáltatás,

•  ipari terméket nem eredményező fakitermelési szolgáltatás: döntés, darabolás, erdei termék
előállítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– külön megbízás alapján a kertek, városi parkok és zöld területek létesítése, ültetése, gondozása,

lásd 01.41
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„B HALGAZDÁLKODÁS
A halászat a tengerből vagy édesvizekből, halak, rákok és más tengeri  termékek kifogását, összegyűjtését
(pl. gyöngyök, szivacsok stb.) jelenti. A „B” nemzetgazdasági ág tartalmazza a haltenyésztést és a vízi
környezetben történő tevékenységeket, amelyek hasonló termékeket eredményeznek. Olyan tevékenységet
is tartalmaz, amelyek általában a feldolgozási folyamat részét képezik (pl. gyöngy termeléshez
osztrigatenyésztés).

A „B” nemzetgazdasági ág nem tartalmazza a hajóépítést és javítást (35.11) és a sport-, illetve szabadidős
horgászatot (92.62). A szárazföldi üzemben, valamint a gyárként üzemelő hajókon történő hal-,
rákfeldolgozás nem tartozik „B”-hez (15.20 Halfeldolgozás), azonban ha a feldolgozás hajófedélzeten
történik, akkor a halfeldolgozás besorolása a „B”-be történik.

05 HALGAZDÁLKODÁS

05.0 Halgazdálkodás

05.01 Halászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az óceáni, a part menti és a belvízi halászat (természetes és mesterséges tavakon, folyókon),
– a tengeri és édesvízi héjas állatok és puhatestűek halászata,
– az akváriumi víziállatok (pl. teknős, tengeri tömlő, zsákállat, tengeri sün) vadászata, halászata,
– a tengeri anyagok (pl. természetes gyöngy, szivacs, korall és alga) begyűjtése,
– a halak, rákfélék, puhatestűek halászhajón történő feldolgozása,
– a halászati szolgáltatás (elkülönülten – megbízás alapján – végzett szolgáltatások: a halászati

tevékenység egészének vagy részfolyamatainak végzése).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bálna kivételével a tengeri emlősök pl. a rozmár, fóka vadászata, lásd 01.50
– a halak, héjas állatok és puhatestűek halászattól elkülönült (pl. csak feldolgozásra vagy hűtésre szolgáló

hajókon vagy parti gyárakban történő) feldolgozása, lásd 15.20
– a sport- vagy szabadidős horgászat, lásd 92.62

05.02 Haltenyésztés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az osztriga, ikra, kagyló, homár, rák, rák- és halivadék, fiatal lazac, pisztráng tenyésztése,
– a tengeri saláta és egyéb ehető tengeri moszat termesztése,
– a tengeri- és édesvízihal-tenyésztés, beleértve a díszhalak tenyésztését is,
– az osztrigatenyésztés,
– a haltenyésztési szolgáltatás (az elkülönült – megbízás alapján – végzett szolgáltatások: a

halgazdálkodási tevékenység egészének vagy részfolyamatainak végzése).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a békatenyésztés, lásd 01.25
– a sporthorgászati területek működtetése, lásd 92.62
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C+D+E IPAR

C BÁNYÁSZAT
A bányászat és a kőfejtés a természetben előforduló ásványok kitermelését tartalmazza, beleértve a szilárd
ásványokat (szén és ércek), a folyékony ásványokat (kőolaj), vagy a gázokat (földgáz). Felöleli mind a
mélyművelést, mind a külszíni fejtést, valamint a kőolaj- és földgázkutak üzemeltetését. Tartalmazza azokat
a kiegészítő tevékenységeket is, amelyek a nyersanyagok előkészítésére, piacképessé tételére irányulnak,
pl.: őrlés, sómentesítés és tisztítás.

A bányászati tevékenységek további bontása a kitermelt ásványok anyagán alapszik. A „CA”
nemzetgazdasági alág az energiát szolgáltató anyagok (szén, lignit és tőzeg) bányászatát foglalja magába.
A „CB” nemzetgazdasági alág az energiát nem szolgáltató anyagok (fém, ércek, különböző  ásványok és a
kőfejtés termékei) bányászatát tartalmazza. Néhány technikai tevékenység (különösen a szénhidrogén
kivonása) erre szakosodott gazdasági szervezetek által történő végzése harmadik fél részére ipari
szolgáltatásnak minősül.

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik:
– az ércek zsugorítása és a szenek brikettezése (agglomerációja) is.

Nem ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik:
– a természetes forrás- és ásványvíz forrásnál vagy a  kútnál történő palackozása, lásd 15.98
– bizonyos talajféleségek, ásvány és kő zúzása, őrlése vagy egyéb kezelése, amely nincs összfüggésben

a  bányászati és kőfejtési tevékenységgel, lásd 26.81 és 26.82
– a víz termelése, tisztítása és elosztása, lásd 41.00
– az ásványkutatás, lásd 74.20
– a bányászati területek előkészítése, lásd 45.11

CA ENERGIAHORDOZÓ BÁNYÁSZATA

10 SZÉNBÁNYÁSZAT, TŐZEGKITERMELÉS

A szilárd ásványi anyagok kitermelése magában foglalja a földfelszín alatti vagy külszíni bányászatot és
egyéb tevékenységeket (osztályozás, tisztítás stb.), amelyek piacképes termékeket eredményeznek,
beleértve a brikettgyártást (brikett, tojásbrikett) is. Nem ide tartozik a kokszgyártás (23.10).

10.1 Feketeszén-bányászat

10.10 Feketeszén-bányászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a feketeszén mélyművelésű és külszíni bányászata,
– a feketeszén tisztítása, osztályozása, válogatása, porítása stb.,
– a feketeszén brikettezése (agglomerálása),
– a feketeszén meddőhányóból történő kinyerése,
– a szén lelőhelyen történő elgázosítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szilárd tüzelőanyag kokszoló kemencében történő gyártása, lásd 23.10

10.2 Barnaszén, lignit bányászata

10.20 Barnaszén, lignit bányászata

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a barnaszén és lignit mélyművelésű és külszíni bányászata,
– a barnaszén és lignit mosása, dehidratálása és porítása,
– a barnaszén és lignit brikettezése (agglomerálása).
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10.3 Tőzegkitermelés

10.30 Tőzegkitermelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tőzeg kitermelése,
– a tőzeg brikettezése (agglomerálása).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tőzegből készült termék gyártása, lásd 26.82

11 KŐOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS, -SZOLGÁLTATÁS

Ez a ágazat a kőolaj- és földgázlelőhelyek működtetését és/vagy kialakítását foglalja magába. Ilyen
tevékenység a kutak kialakítása és felszerelése, a szeparátorok, emulziós berendezések, derítő
berendezések és a nyersolaj lelőhelyi összegyűjtésére szolgáló berendezések működtetése; valamint
minden olyan tevékenység, amely a kőolaj és földgáz lelőhelyről való elszállítását készíti elő. Az ágazat
magába foglalja a nyers kőolaj termelését, a kőolaj kivonását olajpalából és olajhomokból, a
földgázkitermelést, és a cseppfolyós szénhidrogének kinyerését. A kőolaj- és földgázkutak fúrásával és
üzemeltetésével kapcsolatos, díjazásos vagy szerződéses alapon végzett szolgáltatások a 11.20-ba
tartoznak.

Nem ebbe az ágazatba  tartozik:
– a kőolajtermékek finomítása, lásd 23.20
– a próbafúrás, lásd 45.12
– a geofizikai felmérés és térképkészítés, lásd 74.20

11.1 Kőolaj-, földgázkitermelés

11.10 Kőolaj-, földgázkitermelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kőolaj kitermelése,
– a földgáz kitermelése,
– a kondenzátumok kitermelése,
– a cseppfolyós szénhidrogén-frakciók kinyerése és elkülönítése,
– a földgáz szállítási célból való cseppfolyósítása és újraelgázosítása,
– a földgáz kéntelenítése,
– a metán, az etán, a propán, a bután stb. kinyerése és elkülönítése,
– az olajpala és -homok kitermelése,
– a kőolaj kitermelése olajpalából és -homokból.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatás, lásd 11.20
– a kőolaj-feldolgozási termék gyártása, lásd 23.20
– a cseppfolyós kőolaj, gáz kinyerése a kőolaj-feldolgozás során, lásd 23.20
– a csővezeték üzemeltetése, lásd 60.30
– a geofizikai, geológiai és szeizmográfiai felmérés, lásd 74.20
– a kőolaj- és földgázlelőhely bányászati célra történő előkészítése, lásd 45.11

11.2 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

11.20 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos, elkülönülten, díjazásos vagy szerződéses alapon végzett

szolgáltatás, a kőolaj- és földgáztermelő kút fúrása és újrafúrása, „ütőfúrás”, fúrótorony felállítása,
javítása és leszerelése, olaj- és gázkút cementálása, kút szivattyúzása, kút megszüntetése és
betömése.
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
− a geofizikai, geológiai és szeizmográfiai felmérés, lásd 74.20

12 URÁN-, TÓRIUMÉRC-BÁNYÁSZAT

12.0 Urán-, tóriumérc-bányászat

12.00 Urán-, tóriumérc-bányászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az urán- és tóriumérc bányászata,
– ezen ércek koncentrátumainak előállítása,
– a „yellowcake" (uránszurokérc) termelése.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:
– az urán- és tóriumérc dúsítása, lásd 23.30
– a hasadó vagy átalakulásra képes anyag gyártása, lásd 23.30
– a fémurán gyártása, lásd 23.30

CB EGYÉB ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT

13 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA

Ebbe az ágazatba tartozik:
– a fémtartalmú érc és elemi fém mélyművelésű és külszíni bányászata,
– az ércelőkészítés:

•  érc zúzása, őrlése és mosása,
•  érckoncentrátum előállítása mágneses vagy gravimetrikus szétválasztással,
•  érc flotálása, rostálása, osztályozása, szárítása, kalcinálása és pörkölése.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:
– az urán- és tóriumérc bányászata, lásd 12.00
– a vasércpirit pörkölése, lásd 24.13
– a timföldgyártás, lásd 27.42

13.1 Vasércbányászat

13.10 Vasércbányászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a főleg vastartalmú érc bányászata,
– a vasérc minőségjavítása és zsugorítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a pirit és pirotit bányászata és előkészítése, lásd 14.30

13.2 Színes fémérc bányászata

13.20 Színes fémérc bányászata

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a főleg színesfémtartalmú érc, ritka földfém- és egyéb színesfémtartalmú érc bányászata és

előkészítése:
•  az alumínium- (bauxit-), a réz-, az ólom-, a cink-, az ón-, a mangán-, a króm-, a nikkel-, a kobalt-, a

molibdén-, a tantál-, a vanádium- stb. tartalmú érc bányászata és előkészítése,
•  a nemesfém- (arany-, ezüst-, platina-) tartalmú érc bányászata és előkészítése.
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az urán- és a tóriumérc bányászata és előkészítése, lásd 12.00
– a timföldgyártás, valamint a nikkeltartalmú és a  rezeskő termelése, lásd 27.4

14 EGYÉB BÁNYÁSZAT

Ez az ágazat nemcsak kőfejtést, hanem a hordalékos lerakódások iszapolását, a szikla zúzását és a
sómocsarak használatát is magába foglalja. A termékeket főként építkezéseken (pl. homok, kő stb.), egyéb
anyagok gyártásánál (pl. agyag, gipsz, kálcium stb.), továbbá vegyi anyagok feldolgozásánál hasznosítják.

Az ágazat nem tartalmazza a kinyert ásványok feldolgozását (kivéve a törést, az őrlést, a szárítást, a
válogatást és a keverést). A só előállítása magában foglalja a só olyan finomítását, amely azt emberi
fogyasztásra alkalmassá teszi.

14.1 Kőfejtés

14.11 Építőkő, díszítőkő fejtése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a műemléki és építési célú kő (pl. márvány, gránit, homokkő) kitermelése és durva faragása, fűrészelése,
– a kőtörés és -zúzás.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vegyi és műtrágyaásvány bányászata, lásd 14.30
– a kőfejtéstől elkülönülten végzett kőfaragás, -megmunkálás és -csiszolás, lásd 26.70

14.12 Mészkő, gipsz, kréta bányászata

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mészkő bányászata, zúzása és őrlése,
– a gipsz és az anhidrit bányászata,
– a kréta és a dolomit bányászata.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vegyi és műtrágyaásvány bányászata, lásd 14.30
– az égetett dolomit előállítása, lásd  26.52

14.13 Pala bányászata

14.2 Homok-, agyagbányászat

14.21 Kavics-, homokbányászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ipari és építési célú kavics és homok kitermelése (bányászata és kotrása),
– a kavics, homok őrlése és zúzása,
– a sóder kotrása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az olajhomok kitermelése, lásd 11.10
– a vegyi és műtrágyaásvány bányászata, lásd 14.30
– a kőtörés és -zúzás, lásd 14.11

14.22 Agyag-, kaolinbányászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az agyag, a tűzálló agyag és a kaolin bányászata.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vegyi és műtrágyaásvány bányászata, lásd 14.30
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14.3 Vegyi ásvány bányászata

14.30 Vegyi ásvány bányászata

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a természetes foszfát és a természetes foszfátsó bányászata,
– az elemi kén bányászata,
– a pirit és a pirotit bányászata és előkészítése,
– a természetes báriumszulfát és -karbonát (barit és viterit), a természetes nátriumborát, a természetes

magnéziumszulfát (kizerit) bányászata,
– a földfesték és a folypát bányászata,
– a guanó kitermelése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a sótermelés, lásd 14.40
– a vasércpirit pörkölése, lásd 24.13
– a műtrágya és a nitrogénvegyület gyártása, lásd 24.15
– a mezőgazdaságikomposzt-, humuszkészítés, lásd 01.25

14.4 Sótermelés

14.40 Sótermelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a sótermelés mélyműveléssel, beleértve a kioldást és a szivattyúzást,
– a só kinyerése a tengervíz vagy az egyéb sótartalmú víz lepárlásával,
– a sótartalmú víz és egyéb sótartalmú oldat gyártása,
– a só őrlése, tisztítása és finomítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ivóvíz termelése sótartalmú víz lepárlásával, lásd 41.00

14.5 Máshova nem sorolt egyéb bányászat

14.50 Máshova nem sorolt egyéb bányászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyéb ásvány, ásványi anyag kitermelése:

•  csiszolóanyag, azbeszt, szilíciumtartalmú kovaföld, természetes grafit, szteatit (talkum), földpát stb.,
•  drágakő, kvarc, csillám stb.,
•  természetes aszfalt és bitumen.
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D FELDOLGOZÓIPAR
Feldolgozóipari tevékenységnek minősül az alap(nyers)anyagok, alkatrészek mechanikai, fizikai vagy kémiai
átalakítása új termékké. Az átalakítandó alap(nyers)anyagok, alkatrészek a mezőgazdaság, az
erdőgazdálkodás, a halgazdálkodás, a bányászat és kőfejtés, továbbá más feldolgozóipari tevékenység
termékei.

A feldolgozóipar gazdasági szervezetei általában üzemek, gyárak, amelyek jellemzően erőgépeket és
anyagmozgató berendezéseket üzemeltetnek, működtetnek. Azok a vállalkozások is ebbe a
nemzetgazdasági ágba tartoznak, amelyek kézi erővel (kézműipari módszerekkel) vagy bedolgozás
keretében alakítják át a nyers(alap)anyagokat új termékké, továbbá azok is, amelyek olyan termékeket
adnak el a fogyasztóknak, amelyeket ugyanott gyártanak, ahol értékesítenek, pl.: pék, szabó.

A feldolgozóipari vállalkozások vagy saját maguk dolgozzák fel az alapanyagokat, vagy szerződés alapján
más vállalkozással dolgoztatják fel alapanyagukat. Mindkét típusú vállalkozás a feldolgozóiparba tartozik.

Az új termék lehet felhasználásra,  fogyasztásra alkalmas  késztermék, és lehet további feldolgozásra kerülő
félkész termék. Pl. a timföldfinomító terméke alapanyaga az aluminiumgyártásnak, az alumínium alapanyaga
az alumíniumhuzal-gyártó üzemnek, és az alumíniumhuzal alapanyaga a feldolgozott huzaltermékek
gyártásának.

A feldolgozóipari termékek alkatrészeinek, részegységeinek összeszerelése is a feldolgozóiparba sorolandó,
kivéve azokat a tevékenységeket, amelyek a 45-ös (építőipar) nemzetgazdasági ág valamely
szakágazatában szerepelnek. A gépek és berendezések összeszerelését, üzembe helyezését a
bányászatban, a feldolgozóiparban, a kereskedelemben vagy más gazdasági szervezeteknél ha mint
szakosodott tevékenységet végzik, akkor ugyanabba a feldolgozóipari szakágazatba  soroljuk be, mint az
adott gép vagy berendezés gyártását.

A gépek és berendezések összeszerelése és üzembe helyezése, amennyiben feldolgozóipari, nagy- vagy
kiskereskedelmi vállalkozás végzi mint a termékek értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatást, az esetben a
vállalkozás főtevékenysége szerinti szakágazatba tartozik.

Általános szabály, hogy az ipari, a kereskedelmi és a hasonló rendeltetésű gépek és berendezések javítása
és karbantartása ugyanabba a szakágazatba tartozik, mint ezen termékek gyártása. Az iroda- és
számítógépek javítását azonban a 72.50-es szakágazatba kell besorolni. Általános szabály az is, hogy a
háztartási készülékek, gépek és berendezések, a gépjárművek és más fogyasztási cikkek javítása az 50-es
(Járműkereskedelem, -javítás, üzemanyag-kiskereskedelem) vagy 52-es (Kiskereskedelem) ágazat
megfelelő szakágazatába tartozik, a javított termék fajtájától függően.

A termékek lényeges átalakítása, renoválása, felújítása és rekonstrukciója általában feldolgozóipari
tevékenységnek minősül.

Általános szabály az is, hogy a gépek és berendezések speciális alkatrészeinek, részegységeinek és
tartozékainak gyártása ugyanabba a szakágazatba tartozik, mint azoké a gépeké, berendezéseké,
amelyekhez gyártották. A gépek és berendezések nem speciális alkatrészeinek és részegységeinek (pl.
motorok, dugattyúk, villamos motorok, villamos tartozékok, szelepek, fogaskerekek, csapágyak) gyártása a
megfelelő feldolgozóipari szakágazatba tartozik, függetlenül attól, hogy milyen géphez, berendezéshez
gyártották.

A feldolgozóipar és az osztályozás más nemzetgazdasági ágai közötti határok nem mindig egyértelműek. A
feldolgozóipari tevékenység fő jellemzője, hogy anyagok átalakításával új terméket állít elő, tehát a
feldolgozóipari tevékenység eredménye az új termék. Az új termék fogalma azonban meglehetősen
szubjektív. A határok tisztázása érdekében a következő tevékenységeket tekintjük a feldolgozóipar
részének:
– tej pasztörizálása és csomagolása,
– friss hal feldolgozása (osztriga tisztítása, hal filézése),
– nyomtatás és ehhez kapcsolódó tevékenységek,
– előre kevert betontermék gyártása,
– bőrfeldolgozás,
– fa tartósítása,
– elektrogalvanizálás,  fém hőkezelése és polírozása,
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– jelző- és hirdetőtáblák készítése,
– gépek felújítása és  újragyártása (autómotor),
– hajó javítása és felújítása,
– gumiabroncs újrafutózása.

Vannak olyan tevékenységek, amelyek bizonyos esetekben feldolgozóipari tevékenységnek minősülnek, de
jelen osztályozás más nemzetgazdasági ágában találhatóak. Ezek a következők:
– a fakitermelés az „A” (Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás) nemzetgazdasági ágba

tartozik,
– az ércek és más ásványok dúsítása a „C” (Bányászat) nemzetgazdasági ágba tartozik,
– a szerkezetek felállítása és összeszerelése az építkezés helyszínén az „F” (Építőipar) nemzetgazdasági

ágba tartozik,
– az ömlesztett áru kiszerelése kisebb tételszámú egységcsomagokba, beleértve a csomagolást, újra-

csomagolást és a termékek (pl. likőr, vegyi áru) palackozását is; a számítógép összeszerelése a vevő
igénye szerint, a hulladék (szét)válogatása; festék kikeverése,  fém darabolása a vevő igényeinek
megfelelően; ugyanazon termék módosított változatának a vevő igényeinek megfelelő legyártása nem
minősül új terméknek, következésképpen a „G” (Kereskedelem, javítás) nemzetgazdasági ágba tartozik.

Az ipari termeléstől és a kereskedelemtől elkülönült csomagolás a 74.82-es szakágazatba tartozik.

DA ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA
Az élelmiszeripar a mezőgazdaság és a halgazdálkodás termékeit dolgozza fel és készít belőlük élelmiszert
és italokat, emberi vagy állati felhasználásra; továbbá számos  köztes terméket is előállít, amelyek nem
minősülnek  élelmiszernek. E tevékenység gyakran eredményez melléktermékeket, amelyek értékesek,
avagy kevésbé értékesek  (pl. bőr az állat leölésénél, olajpogácsa az olajkinyerésnél olajmagból). Az ágazat
további bontását a termékek határozzák meg: hús, hal, gyümölcs, zöldség, zsír és olaj, tejtermék,
gabonaőrlemény, takarmány, egyéb élelmiszerek, italok, dohány. A termelés végezhető saját számlára vagy
harmadik fél részére (pl. állat bérvágása).

Azokat a gazdasági szervezeteket is a feldolgozóiparba soroljuk (pl.: pékség, tésztaüzlet,
feldolgozotthústermék- üzlet stb.), amelyek a saját előállítású termékeiket értékesítik, függetlenül attól, hogy
kiskereskedelmi tevékenységet is folytatnak a saját üzletükben. Abban az esetben azonban, ha a
feldolgozás minimális mértékű és nem vezet igazi átalakításhoz (pl. hentes, halárus stb.), az egységet a „G”
(Nagy- és kiskereskedelem) nemzetgazdasági ágba soroljuk.

Az állat vágásánál keletkező hulladék takarmány céljára történő feldolgozását a 15.7-es alágazatba soroljuk,
az élelmiszer-, ital- és dohánytermékek előállítása során keletkező hulladék másodlagos nyersanyaggá
történő feldolgozását a 37.20-as alágazatba, az élelmiszer-, ital- és dohányhulladék kezelését pedig a
90-esbe soroljuk.

15 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA

15.1 Húsfeldolgozás

15.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a friss (nyers), a hűtött, illetve a fagyasztott hasított hús feldolgozása,
– a friss (nyers), a hűtött, illetve a fagyasztott darabolt hús feldolgozása,
– a vágóhídon a vágás, feldolgozás során nyert melléktermékek (pl. tisztított, osztályozott bél, vér, mirigy)

elsődleges feldolgozása, a nyersbőr és irha, valamint a nyírt gyapjú gyártása,
– az állati eredetű étkezési zsír kiolvasztása,
– az állati belsőség feldolgozása,
– a tímáripari bőrgyapjú gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a saját, élő juh testéről nyírt gyapjú, a háton mosott, valamint a nyírt állapotban mosott, további tisztítás

nélküli nyers gyapjú előállítása, lásd 01.22
– a húsgyártástól elkülönülten végzett nagykereskedelmi csomagolás, lásd 51.32
– a hústermeléstől elkülönült, bérmunkában végzett csomagolás, lásd 74.82



52

– az étkezési baromfizsír kiolvasztása, lásd 15.12
– az  emberi fogyasztásra nem alkalmas, állati eredetű olaj és zsír gyártása, lásd 15.41

15.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az étkezési baromfizsír kiolvasztása,
– a baromfi vágása,
– a baromfihús előkészítése,
– a friss (nyers), illetve fagyasztott baromfihús gyártása, részekre darabolása,
– a strucc vágása, előkészítése, darabolása,
– a nyúl és egyéb állatok vágása,
– a nyúl és egyéb állatok vágásra előkészítése,
– vágóhídi baromfivágás során toll és pehely termelése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a baromfihús termeléstől, gyártástól elkülönülten végzett nagykereskedelmi csomagolása, lásd 51.32
– a baromfihús termeléstől, gyártástól elkülönülten, bérmunkában végzett csomagolása, lásd 74.82
– a saját, élő baromfiról tépett nyerstoll és pehely nyerése, lásd 01.24

15.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szárított, a sózott, illetve a füstölt hús gyártása,
– a húskészítmény (pl. kolbász, virsli, szalámi, hurka, szafaládé, húspástétom, főtt sonka, húskivonatok,

húslé) gyártása,
– a félkész és a kész húsétel gyártása,
– a hús- és baromfihúskonzerv gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hús- és baromfihús-készítmény gyártástól elkülönülten végzett nagykereskedelmi csomagolása,

lásd 51.32
– a hús- és baromfihús-készítmény gyártástól elkülönülten, bérmunkában végzett csomagolása,

lásd 74.82

15.2 Halfeldolgozás

15.20 Halfeldolgozás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hal, a rákfélék és a puhatestűek előkészítése és tartósítása: fagyasztással, mélyhűtéssel, szárítással,

füstöléssel, sózással, sós lében történő pácolással, konzerválással stb.,
– a halból, a rákból, illetve a puhatestűekből készült termék gyártása: főzött hal, halfilé, halikra, kaviár,

kaviárpótló stb.,
– a félkész és a kész halétel gyártása,
– a halliszt gyártása takarmány céljára,
– a halfeldolgozás és -tartósítás feldolgozóhajókon.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a halászat, halfeldolgozás és  -tartósítás halászhajókon, lásd 05.01
– a tengeri állatból nyerhető olaj és zsír gyártása, lásd 15.41
– a halból készült leves gyártása, lásd 15.89

15.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás

15.31 Burgonyafeldolgozás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kész, fagyasztott burgonya gyártása,
– a dehidratált burgonyapüré gyártása,
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– a burgonyasnack gyártása,
– a burgonyaszirom, chips gyártása,
– a burgonyaliszt és -dara gyártása,
– a burgonya ipari hámozása, koptatása.

15.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gyümölcs és a zöldség feldolgozása során kinyert nyerslé, valamint az ebből előállított koncentrátum

gyártása.

15.33 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gyümölcs, a dió és a zöldség tartósítása fagyasztással, szárítással, olajban, illetve ecetben történő

eltevéssel, konzerválással stb.,
– a gyümölcs- és zöldségkészítmény gyártása,
– a dzsem, a lekvár és az étkezési zselé gyártása,
– a gyümölcs- és diópüré, valamint -krém gyártása,
– a dió, a mogyoró, a földimogyoró, a mandula, a pisztácia, a napraforgó- és a tökmag, valamint más

hasonló magvak tisztítása, pörkölése és sózása, egyéb módon történő elkészítése (keverék is),
– a gesztenyemassza gyártása,
– a zöldség tartósítása (főzéssel, konzerválással, sűrítéssel és más eljárásokkal).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a száraz  hüvelyeszöldségből dara és liszt gyártása malomipari eljárással, lásd 15.61
– a cukrozott (kandírozott) gyümölcs és dió gyártása, lásd 15.84
– a saját termelésű zöldség és gyümölcs feldolgozása, lásd 01.12, ill. 01.13

15.4 Növényi, állati olaj gyártása

A nyers olaj és zsír gyártása (15.41-es szakágazat) magában foglalja a vegyi úton nem kezelt nyers növényi
olajok, zsírok gyártását és a vegyi úton nem kezelt nyers vagy finomított nem étkezési állati olajok, zsírok
gyártását.

A finomított olajok, zsírok gyártása (15.42-es szakágazat) magában foglalja a finomított növényi olajok és
zsírok gyártását és az állati vagy növényi eredetű zsírok és olajok gyártását, beleértve ezek részben vagy
teljesen hidrogénezett, észterezett, akár finomított, akár nem finomított, de további eljáráson át nem ment
frakcióit is.

15.41 Nyers olaj gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nyers növényi olaj (olíva-, szója-, pálma-, napraforgó-, gyapotmag-, repce-, mustár-, lenolaj stb.)

gyártása,
– a nem zsírtalanított liszt és dara gyártása olajos magvakból, dióból vagy olajos magbelekből,
– az emberi fogyasztásra nem alkalmas (nem étkezési) állati eredetű olaj és zsír gyártása,
– az olaj kinyerése halból és tengeri emlősökből.

(Megjegyzés: a gyapothulladék, olajpogácsa és egyéb maradékok ennek a szakágazatnak a
melléktermékei.)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a disznózsír és más állati eredetű étkezési zsír kiolvasztása és finomítása, lásd 15.11
– a nedves gabonamag őrlése, lásd 15.62
– az illóolaj gyártása, lásd 24.63
– az olívaolaj gyártása saját termesztésű olívabogyóból, lásd 01.13
– a kukoricacsíra-olaj gyártása, lásd 15.62
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15.42 Finomított olaj gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a növényi eredetű finomított olaj (olívaolaj, szójababolaj stb.) gyártása,
– a növényi eredetű olaj feldolgozása: gőzzel fúvatás, főzés, oxidálás, polimerizálás, dehidratálás,

hidrogénezés (keményítés) stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az olívaolaj gyártása saját termesztésű olívabogyóból, lásd 01.13
– az emberi fogyasztásra nem alkalmas, állati eredetű olajok és zsírok gyártása, lásd 15.41
– az olaj kinyerése halból és tengeri emlősökből, lásd 15.41
– a sertészsír és más állati eredetű étkezési zsír kiolvasztása, lásd 15.11 és 15.12
– a kukoricacsíra-olaj gyártása, lásd 15.62

15.43 Margarin gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a margarin gyártása,
– a keverékek és a hasonló kenhető étkezési zsírok és margarinok gyártása,
– az összetett főző zsiradékok gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az állati eredetű étkezési zsírok kiolvasztása, finomítása, lásd 15.11 és 15.12

15.5 Tejfeldolgozás

15.51 Tejtermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a friss, folyékony, pasztőrözött, sterilizált, homogénezett és/vagy ultrahőkezelt tej előállítása,
– a tejszín gyártása friss, folyékony, pasztőrözött, sterilizált, homogénezett tejből,
– a szárított és sűrített tej, tejpor gyártása, édesítve vagy édesítés nélkül,
– a vaj gyártása,
– a sajt és a túró gyártása,
– a tejsavó gyártása,
– a kazein és tejcukor (laktóz), a tejcukorszirup gyártása,
– a tej feldolgozása, osztályozása, szűrése, hűtése, ellenőrzése, fölözése,
– a tej hidrolizálása és humanizálása (emberi tejhez hasonlóvá alakítása),
– a tejalapú italok, üdítőitalok gyártása,
– a savanyított, erjesztett tejtermékek (pl. joghurt, kefír, gyömölcsjoghurt, tejföl) gyártása,
– a vajolaj (híg) gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a friss, nyers tehén-, juh- és kecsketej termelése, és ezekből tejtermékek (pl. vaj, sajt és egyéb

tejtermékek) előállítása saját állattartás keretében, lásd 01.21, 01.22

15.52 Jégkrém gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a jégkrém és más hasonló termék gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vendéglátás keretében előállított jégkrém, fagylalt, lásd 55.30
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15.6 Malomipari termék, keményítő gyártása

15.61 Malomipari termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gabona őrlése: liszt, dara, korpa és pellet gyártása búzából, rozsból, zabból, kukoricából és más

gabonaféléből,
– a rizs malomipari feldolgozása: hántolt, őrölt, fényezett, előfőzött és tört rizs, rizsliszt gyártása,
– a zöldségfélék malomipari feldolgozása: liszt és dara gyártása száraz, hüvelyes zöldségekből, gu-

 mósokból, illetve emberi fogyasztásra alkalmas olajos magbelekből,
– a gabonából készült reggeli étel gyártása,
– kenyér, sütemény, keksz, palacsinta és minden más sütéséhez előkészített, kevert liszt gyártása,
– gabonamagvak pörkölésével, puffasztásával, extrudálásával előállított élelmiszerek gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a burgonyaliszt és -dara gyártása, lásd 15.31
– a nedves gabonamagvak őrlése, lásd 15.62
– a nem zsírtalanított liszt és dara gyártása olajos magvakból, dióból vagy olajos magbelekből, lásd 15.41

15.62 Keményítő gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a keményítő gyártása rizsből, burgonyából, kukoricából stb.,
– a nedves gabonamagvak őrlése,
– a glukóz, a szőlőcukor, a glukózszirup, a malátacukor stb. gyártása,
– a sikér (glutén) gyártása,
– a tápióka feldolgozása,
– a kukoricaolaj, kukoricacsíra-olaj gyártása,
– a fruktóz (gyümölcscukor) és gyümölcscukorszirup, az invertcukor (szaharáz), a máshova nem sorolt

cukor és cukorszirup, a műméz, a karamell gyártása,
– az inulin, a dextrin és más átalakított keményítő gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a laktóz gyártása, lásd 15.51
– a cukor gyártása nádcukorból vagy cukorrépából, lásd 15.83

15.7 Takarmány gyártása

15.71 Haszonállat-eledel gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a haszonállatok etetésére közvetlenül alkalmas táplálék gyártása, beleértve a takarmánykiegészítőt, a

takarmánykeveréket és a koncentrátumot (ízesítve is), valamint a takarmányt pótló készítményt,
– a nem kevert (egyetlen összetevőből) álló takarmány gyártása haszonállatok részére,
– a korpa és a pellet gyártása lucernából.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az állatok takarmányozásában felhasználható halliszt gyártása, lásd 15.20
– a különleges eljárásokat és további feldolgozást nem igénylő, melléktermékként létrejövő takarmány

gyártása abba a szakágazatba tartozik, amelyben a melléktermék keletkezett, pl. az olajpogácsa
gyártása, lásd 15.41

– a gabonamagvak őrlése során keletkezett törmelék, maradvány, lásd 15.61

15.72 Hobbiállat-eledel gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hobbiállat- (kutya-, macska-, madár-, hal- stb.) táplálék gyártása: különböző összetételű keverékek,

speciálisan feldolgozott és csomagolt készítmények.
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15.8 Egyéb élelmiszer gyártása

15.81 Kenyér, friss tésztaféle gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kenyér és a péksütemény gyártása,
– a friss tészta, a sütemény, a pitetészta (gyümölcslepény), a torta stb. gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az éttermi és cukrászdai vendéglátás körében történő előállítás, lásd 55.30
– a főzni való tésztafélék, tészták gyártása, lásd 15.85

15.82 Tartósított lisztes áru gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kétszersült, a keksz és más száraz sütőipari termék gyártása,
– a tartósított (szárított, mélyhűtött stb.) lisztes készítmény és sütemény, az aprósütemény, a piskóta

gyártása,
– az édes, illetve a sós snackáru, a gofri, az ostya gyártása.

15.83 Cukorgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a cukor (szacharóz) és a cukorpótló gyártása és finomítása cukornád, cukorrépa, juhar, illetve pálma

nedvéből.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a glukóz, a szőlőcukor, a glukózszirup, a malátacukor gyártása, lásd 15.62

15.84 Édesség gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kakaó, a kakaóvaj, -zsír és -olaj gyártása,
– a kakaópor gyártása, cukor- vagy más édesítőszer-tartalommal vagy anélkül,
– a csokoládé és csokoládékészítmény gyártása,
– a cukorkaáruk gyártása,
– a rágógumi gyártása,
– a gyümölcs, a dió, a gyümölcshéj és más növények, növényi részek cukorban való eltevése,
– a nugát, a fehércsokoládé gyártása,
– a cukrászati és gyógycukorkák, -pasztillák gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a cukorgyártás, lásd 15.83

15.85 Tésztafélék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a száraztészták és a más főzni való tésztafélék gyártása (pl. makaróni, spagetti, metélt tészta, galuska,

nudli, gombóc főzve vagy nyersen, töltve, illetve töltelék nélkül, szárítva, fagyasztva, mélyhűtve vagy
egyéb módon tartósítva),

– a kuszkusz gyártása.

15.86 Tea, kávé feldolgozása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kávé pörkölése és koffeintartalmának csökkentése,
– a kávékészítmény gyártása:

•  őrölt kávé,
•  feloldható kávé (instant kávé),
•  kávékivonat és -koncentrátum,
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– a kávékeverék,
– a cikória pörkölése, a kávépótlók gyártása,
– a tea- és matetea-keverék összeállítása,
– a tea csomagolása, beleértve a filteres tea előállítását,
– a teakivonat és -koncentrátum, valamint a teákhoz hasonló készítmény és kivonatai, koncentrátuma

gyártása,
– a kávé- és teaeszencia gyártása,
– a gyógytea (pl. menta, verbéna, kamilla), a gyógyteakeverék gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tea teaültetvényen történő feldolgozása, lásd 01.13
– a gyógyszernek minősülő gyógytea gyártása, lásd 24.42

15.87 Fűszer, ételízesítő gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a feldolgozott fűszer, fűszerkeverék, mártás (szósz) és ételízesítő gyártása,
– fűszernövények feldolgozása (pörkölés, zúzás, őrlés, kivonatok készítése):

•  fűszerpaprika,
•  majonéz,
•  mustárliszt és -dara,
•  kész mustár stb.,

– az ecet, az ecetpótló (ecetsavból) gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fűszermag és fűszernövény termesztése, lásd 01.13
– az asztali (étkezési) só gyártása, lásd 14.40

15.88 Homogenizált és diétás étel gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a speciális élelmezési célú élelmiszerek gyártása (Council directive, OJ No L186 30 6 89):

•  csecsemőtápszer,
•  tejpótló és egyéb készítmény,
•  bébiétel,
•  alacsony, illetve csökkentett energiatartalmú, testsúlyt szabályozó élelmiszer,
•  a speciális egészségügyi célra összeállított étrend élelmiszerei,
•  alacsony nátriumtartalmú élelmiszerek (beleértve az alacsony nátriumtartalmú, illetve nátriummentes

étkezési sót is),
•  glutén- (sikér-) mentes élelmiszerek,
•  intenzív izomkifejtéshez – különösen a sportolóknak – szükséges (testépítő) élelmiszer,
•  diabetikus élelmiszerek cukorbetegek részére.

15.89 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szilárd, a folyékony, a por alakú és a mélyhűtött leveskészítmény gyártása összetevőktől függetlenül

(erőleves, halleves, zöldségleves, tésztát tartalmazó leves, stb.), beleértve a zacskós levest és
leveskockát is,

– az élesztő gyártása,
– a tojásfeldolgozás: tojáslé, tojáspor és tartósított tojás előállítása,
– a koncentrált protein- (fehérje-), vitamin- stb. tartalmú élelmiszertermékek gyártása,
– az egyéb, máshova nem sorolt élelmiszerek gyártása.
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15.9 Italgyártás

15.91 Desztillált szeszes ital gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az emberi fogyasztásra alkalmas, desztillált szeszes italok gyártása: brandy, gin, pálinka, likőr stb.,
– a whisky gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem desztillált szeszes ital gyártása, lásd 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96
– az illatanyag-keverék (pl. alkoholos eszencia) gyártása, lásd 24.63
– a szeszes italok termeléstől elkülönülten végzett nagykereskedelmi palackozása, lásd 51.34
– a bérmunkában végzett szeszesital-palackozás, lásd 74.82

15.92 Etilalkohol gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az etilalkohol gyártása erjesztett anyagokból:

•  a legalább 80%-os alkoholtartalmú nem denaturált etilalkohol,
•  bármilyen alkoholtartalmú etilalkohol és más denaturált szesz gyártása,

– a semleges szeszek gyártása szeszes italok előállításához.

15.93 Bortermelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bor termelése szőlőből:

•  asztali bor,
•  különleges, minőségi bor meghatározott vidékeken termesztett szőlőből, tájjellegű bor,

– a pezsgő, a habzóbor termelése,
– a bor termelése szőlőmust-koncentrátumból,
– az alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes szőlőbor gyártása,
– a szőlőmust készítése nem saját termelésű szőlőből,
– az ízesített és szeszezett bor termelése, mint pl. a cherry és a marsalabor,
– a borseprő, a nyers borkő előállítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a saját termesztésű szőlőből történő szőlőmust, bor termelése, lásd 01.13
– a bortermeléstől elkülönülten végzett átalakítás nélküli nagykereskedelmi palackozás, lásd 51.34
– a bérmunkában végzett palackozás, lásd 74.82

15.94 Gyümölcsbor termelése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az erjesztett, de nem desztillált, nem szőlőből készített szeszes ital (pl. almabor, körtebor és mézbor, valamint

más, alkoholtartalmú italkeverék) gyártása.

Nem  ebbe a szakágazatba tartozik:
– a saját termelésű gyümölcsből történő bortermelés, lásd 01.13
– a bortermeléstől elkülönülten végzett nagykereskedelmi palackozás, lásd 51.34
– a bérmunkában végzett palackozás, lásd 74.82

15.95 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– vermut és hasonló ital gyártása.
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15.96 Sörgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a malátából készült szeszes ital (pl. sör, keserű sör, barna sör, erős /felső erjesztésű/ barna sör)

gyártása,
– az alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes sör gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a sör átalakítás nélküli nagykereskedelmi, illetve bérmunkában történő palackozása és csomagolása,

lásd  51.34, 74.82
– az élesztő gyártása, lásd 15.89

15.97 Malátagyártás

15.98 Üdítőital gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a természetes gyógy- és ásványvíz forrásnál vagy kútnál történő termelése, palackozása (beleértve a

szénsavval dúsított gyógy- és ásványvíz palackozását is),
– a szódavíz, a szénsavas víz, a szikvíz gyártása,
– az üdítőitalok gyártása:

•  az alkoholmentes, ízesített és/vagy édesített vizek, szénszavas vagy szénsavmentes üdítőital
gyártása gyümölcsléből, gyümölcsszörpből vagy mesterséges aromából (pl. limonádé, narancsital,
kóla, gyümölcs alapú üdítőitalok, nektárok, tonik, energiaitalok stb),

– a jég gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gyümölcs- és a zöldséglevek gyártása, lásd 15.32
– az üdítőital gyártástól elkülönülten végzett nagykereskedelmi palackozás, lásd 51.34
– a bérmunkában történő palackozás, lásd 74.82
– a szárazjéggyártás, lásd 24.11
– az alkoholszegény sör gyártása, lásd 15.96
– az alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes szőlőbor gyártása, lásd 15.93

16 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA

16.0 Dohánytermék gyártása

16.00 Dohánytermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a dohánytermékek (pl. cigaretta, cigarettadohány, szivar, pipadohány, bagó, tubák),
– a homogenizált és újrafeldolgozott dohány gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a dohány termesztése és elsődleges termelői feldolgozása (szárítás, fermentálás), lásd 01.11

DB TEXTÍLIA, TEXTILÁRU GYÁRTÁSA

17 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA

Ez az ágazat magában foglalja a textilszálak előkészítését és fonását, továbbá a textilszövést, a textíliák és
a ruházati termékek kikészítését, a konfekcionált textiláruk gyártását (pl. háztartási textília, takaró, pokróc,
kötél), a kötött és hurkolt kelmék, illetve a belőlük készült termék előállítását (pl. zokni, pulóver).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a természetes rostnövények, szálak termelése, lásd 01 (Mezőgazdaság) nemzetgazdasági ág,
– a szintetikus rostok előállítása kémiai eljárással, lásd 24.70-es szakágazat,
– a ruházat gyártása, lásd 18-as ágazat.
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17.1 Textilszálak fonása

17.11 Pamutfonás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a pamut- és pamut típusú szálak előkészítő műveletei: kártolás és fésülés,
– a pamut- és pamut típusú fonalak gyártása pamutból, műszálból vagy szintetikus szálból, illetve ezek

keverékeiből szövés, kötés stb. céljára.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a varrócérna gyártása, lásd 17.16

17.12 Gyapjúfonás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gyapjú- és a gyapjú típusú szálak előkészítő műveletei: gyapjúmosás és karbonizálás, kártolás,
– a gyapjú- és a gyapjú típusú fonalak gyártása gyapjúból, műszálból vagy szintetikus szálból, illetve ezek

keverékeiből szövés, kötés stb. céljára.

17.13 Fésűsgyapjúfonás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fésűsgyapjú szálak fésülése,
– a fésűsgyapjú és fésűsgyapjú típusú fonalak gyártása gyapjúból, műszálból vagy szintetikus szálból,

illetve ezek keverékeiből szövés, kötés stb. céljára,
– a félfésűs (kártolt, de teljesen nem fésült) gyapjúszálak előkészítése és fonása.

17.14 Lenfonás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a len tilolása,
– a len- és len típusú fonalak gyártása lenből vagy műszálból vagy szintetikus szálból, illetve ezek keverékeiből

szövés, kötés stb. céljára.

17.15 Selyemfonás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a selyemszál gombolyítása, mosása és fonása,
– a selyemhulladék kártolása és fésülése,
– a selyem- és a selyem típusú fonal gyártása selyemből, műszálból vagy szintetikus szálból, illetve ezek

keverékeiből, szövés, kötés stb. céljára,
– a végtelen szintetikus, illetve műszál fonal gyártása: orsózással, végsodrással, festéssel stb.

17.16 Varrócérna gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a varrócérna gyártása bármilyen textil alapanyagból, beleértve a keverékeket is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kötő- és horgolófonalak gyártása, lásd 17.11-17.15, 17.17

17.17 Egyéb textilszálak  fonása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyéb textilszálak (pl. juta, háncsrost) előkészítő műveletei és fonása,
– a papírfonal gyártása.
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szintetikus szál és műszál, valamint kóc gyártása, továbbá az egyszálú fonal gyártása szintetikus

vagy műszálból (beleértve a nagy szakítószilárdságú fonalat és szőnyegfonalat is), lásd 24.70
– az üvegszálak gyártása, lásd 26.14
– az azbesztfonal fonása, lásd 26.82

17.2 Textilszövés

17.21 Pamutszövés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a széles pamut és a pamut típusú szövet gyártása pamut-, műszál vagy szintetikus fonalból, illetve ezek

keverékeiből,
– a bársony-, illetve zseníliaszövet, a szövött törölközőanyag, a gézszövet stb. gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a textil padlóburkolók gyártása, lásd 17.51
– a nem szövött textília gyártása, lásd 17.53
– a keskeny szövött áru gyártása, lásd 17.54
– a kötött és hurkolt kelme gyártása, lásd 17.60

17.22 Gyapjúszövés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a széles gyapjú és gyapjú típusú szövet gyártása gyapjú-, műszál vagy szintetikus fonalból, illetve ezek

keverékeiből.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a textil padlóburkolók gyártása, lásd 17.51
– a nem szövött textília gyártása, lásd 17.53
– a kötött és hurkolt kelme gyártása, lásd 17.60

17.23 Fésűsgyapjúszövés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fésűsgyapjú és a fésűsgyapjú típusú széles szövet gyártása gyapjú-, műszál vagy szintetikus fonalból,

illetve ezek keverékeiből.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a textil padlóburkoló gyártása, lásd 17.51
– a nem szövött textília gyártása, lásd 17.53
– a kötött és hurkolt kelme gyártása, lásd 17.60

17.24 Selyemszövés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a széles selyem és a selyem típusú szövet gyártása selyem-, műszál vagy szintetikus fonalból, illetve

ezek keverékeiből.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem szövött textília gyártása, lásd 17.53

17.25 Egyéb textilszövés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyéb széles szövet gyártása len-, rami-, kender-, juta-, háncsrost- és különleges fonalból,
– a polipropilén szövet gyártása,
– az üvegszálszövet gyártása.
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a textil padlóburkoló gyártása, lásd 17.51
– a nem szövött textília gyártása, lásd 17.53
– az azbesztfonal szövése, lásd 26.82

17.3 Textilkikészítés

17.30 Textilkikészítés

Ebbe a szakágazatba tartozik
– a nem saját termelésű textília (fonal, szövet, kötött, hurkolt termék) és textiláru (beleértve a ruházati

cikkeket is) fehérítése, festése és nyomása (beleértve a hőhatáson alapuló nyomást is),
– a nem saját termelésű textília és textiltermék (beleértve a ruházati cikkeket is) kikészítése, szárítása,

gőzölése, zsugorodásmentes kikészítése, mercerizálása stb.,
– a bőrruházat kikészítése,
– a farmer koptatása,
– a textil berakása (pliszírozása), és egyéb hasonló textilmunka.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a saját termelésű anyagból készített textiláruk kikészítése, lásd 17.1, 17.2, 17.5
– a megvárható nyomás textilárura, lásd 52.74

17.4 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

17.40 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) bármilyen textil alapanyagból, beleértve a kötött és a

hurkolt kelmét is:
•  takaró, beleértve az útitakarót,
•  ágynemű, asztalnemű, fürdőszobai és konyhai vászonnemű,
•  paplan, pehelypaplan, párna, puff, vánkos, hálózsák stb.,

– a konfekcionált lakástextíliák gyártása:
•  függöny, drapéria, vászonroló, ágyterítő, bútorhuzat, géptakaró stb.,
•  ponyva, sátor, kempingcikk, vitorla, napellenző, autótakaró stb.,
•  zászló, vasúti és hajó jelzőzászló stb.,
•  porrongy, konyharuha és hasonló cikk, mentőmellény, ejtőernyő stb.,
•  textilzsák, -zacskó,

– az elektromos melegítővel felszerelt takaró textilrészeinek elkülönült gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a műszaki rendeltetésű konfekcionált textiláru gyártása, lásd 17.54

17.5 Egyéb textiláru gyártása

17.51 Szőnyeggyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a textil padlóburkolók (pl. szőnyeg, futószőnyeg és lábtörlő, méretre készített szőnyeg) gyártása,

beleértve a tűzött nemezből készültet is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a lábtörlő és szőnyeg gyártása fonható anyagból, lásd 20.52
– a parafa, a gumi és a műanyag padlóburkolók gyártása (még ha a hátoldala textilből is van), lásd 20.52,

25.13, 25.23
– a linóleum és kemény felületű, nem műanyag padlóburkolók gyártása, lásd 36.63
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17.52 Kötéláru gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a zsineg, kötéláru, kötél és kábel gyártása textilszálból, szalagból vagy hasonló anyagból, akár

impregnálták, bevonták, borították, burkolták gumival vagy műanyaggal, akár nem,
– a zsinegből, kötéláruból, illetve kötélből csomózott hálók gyártása,
– a kötélből, hálóból készített termékek gyártása: pl. halászháló, hajók ütköző rácsa, hajókötél,

fémgyűrűkkel ellátott kötél, vontatókötél stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hajhálók gyártása, lásd 18.24

17.53 Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek gyártása, a ruházat kivételével.

17.54 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a keskeny szövetek, szalagok gyártása (beleértve a láncfonalat tartalmazó, vetülékfonal nélküli,

ragasztással összeállított textíliákat is),
– a nemez gyártása,
– a textilcímkék, -jelvények stb. gyártása,
– a díszítőkellékek gyártása:

•  zsinór, paszomány, rojt, pompon stb.,
– a tüll és más necckelmék, csipke végben, szalagban vagy motívumonként elvágva, hímzett termékek

gyártása,
– a műanyaggal impregnált, bevont, burkolt vagy laminált textíliák gyártása,
– a textil alapanyagú vatta és vattatermékek gyártása,
– az egészségügyi betét és tampon, a pelenka, a pelenkabetét gyártása,
– a fémbevonatú fonal, illetve csipkeverő mintafonal; a textilanyaggal bevont gumicérna és gumizsinór, a

gumival, illetve műanyaggal bevont, impregnált, borított, illetve burkolt textilfonal, -szalag gyártása,
– a különféle textíliák gyártása, pl. nagy szakítószilárdságú vegyi szálból készült gumiabroncs-kordszövet,

rajzvászon, festővászon, kanavász és hasonló, gyantával, illetve keményítővel bevont, merevített
textíliák,

– a más, különféle textiltermék gyártása, pl. textil lámpabél, gázizzóharisnya és cső alakú gázizzóharisnya
szövet, öntözőcső, szállítószalag, vagy továbbító heveder, szitaszövet, szűrőszövet,

– a steppelt textiltermék végben gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tűzött nemez padlóburkolók gyártása, lásd 17.51
– a drótszövet (drótháló) gyártása, lásd 28.73

17.6 Kötött, hurkolt kelme gyártása

17.60 Kötött, hurkolt kelme gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kötött és hurkolt kelmék gyártása és feldolgozása ugyanazon a szervezeten belül:

•  bolyhos és frottírkelmék,
•  Raschel- vagy hasonló gépen kötött necc- és csipkefüggöny kelme,
•  egyéb kötött és hurkolt kelme,
•  műszőrme (hosszú szőrű szövött vagy kötött anyagok).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tüll és más necckelmék, csipke végben, szalagban vagy motívumonként elvágva, hímzett termékek

gyártása, lásd 17.54
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17.7 Kötött, hurkolt cikkek gyártása

17.71 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a harisnyafélék gyártása, beleértve a zoknit, a harisnyát és a harisnyanadrágot,
– a lábfej nélküli harisnyafélék gyártása.

17.72 Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kötött és hurkolt pulóverek, kardigánok, ujjas mellények, mellények és hasonló cikkek gyártása.

18 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; SZŐRMEKIKÉSZÍTÉS,   -KONFEKCIONÁLÁS

A ruházati termék gyártása magában foglal mindennemű szabászati munkát (konfekció, mérték után készült
ruha), mindenféle anyagból  (pl. bőrből, textilből, kötött vagy hurkolt kelméből stb), mindenféle ruhadarabot,
ide értve pl. a felsőruházatot, a férfi-, női, gyermek-alsóruházatot, a munkaruházatot, a hétköznapi vagy
szabadidő-ruházatot stb., és a kellékeket. Nem teszünk különbséget a felnőtt-, illetve gyerekruházat,
valamint a  modern vagy hagyományos ruházat között. A 18 ágazat tartalmazza a szőrmeipart (prémek,
szőrmeruházat). Ide tartozik a szerződéses, a bérmunkában végzett konfekcionálás is. Ez az ágazat nem
tartalmazza a kötött és hurkolt termékek gyártását (17.7), valamint  a ruházati termékek kikészítését (17.30).

18.1 Bőrruházat gyártása

18.10 Bőrruházat gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a ruházati termékek gyártása bőrből, illetve műbőrből, bőr és más anyag kombinációjából, ha a bőr a

meghatározó,
– a bőr egyenruházat gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bőrkesztyűk és -övek gyártása, lásd 18.24
– a bőr sportkesztyűk és sportfejfedők gyártása, lásd 36.40
– a szőrmeruházat gyártása, lásd 18.30

18.2 Textilruházat gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szőrmeruházat gyártása, lásd 18.30

18.21 Munkaruházat gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a munkaruházati termékek gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a munkavédelmi lábbeli gyártása, lásd 19.30
– a gumi, illetve műanyag munkaruházati termékek gyártása, ha nem varrással, hanem egyszerű

szélragasztással állítják össze, lásd 25.13, 25.24
– a biztonsági fejfedők gyártása, lásd 25.24, 28.75
– a munkaruházati termékek gyártástól elkülönülten végzett javítása, lásd 52.74
– az azbesztruházat gyártása, lásd 26.82
– az egyenruházat, formaruházat gyártása, lásd 18.10, 18.22
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18.22 Felsőruházat gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a felsőruházati termék (egyenruházat, formaruházat, népművészeti jellegű ruházat is) gyártása szövött,

kötött vagy hurkolt anyagból, nem szőtt textíliából, impregnált, gumírozott anyagból, egyéb textíliából
stb., férfiak, nők és gyermekek részére:
•  kabát, öltöny, kosztüm, együttes (többrészes női ruha), zakó, dzseki, nadrág, szoknya stb.,

– a mérték utáni ruhakészítés.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szőrmésbőr-ruházati termékek gyártása, lásd 18.30
– a gumi, illetve műanyag ruházati termékek gyártása, amennyiben nem varrással, hanem egyszerű

szélragasztással állítják össze, lásd 25.13, 25.24
– a felsőruházati termékek gyártástól elkülönülten végzett javítása, lásd 52.74

18.23 Alsóruházat gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az alsóruházati termék gyártása szövött, kötött vagy hurkolt kelméből, csipkéből stb., férfiak, nők és

gyermekek részére:
•  ing, póló, alsónadrág, pizsama, hálóing, köntös, blúz, kombiné, melltartó, fűző stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az alsóruházati termékek gyártástól elkülönülten végzett javítása, lásd 52.74

18.24 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bébiruházat, a tréningruházat, a síruha, az úszó- és a fürdőruházat stb. gyártása,
– a kalap és a sapka gyártása,
– az egyéb ruházati kiegészítők (bőrből is): kesztyű, öv, sál, nyakkendő, hajháló stb. gyártása,
– a szőrmésbőr fejfedők gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a biztonsági fejfedők gyártása, lásd 25.24, 28.75
– a bőr sportkesztyűk és sportfejfedők gyártása, lásd 36.40
– a ruházati termékek gyártástól elkülönülten végzett javítása, lásd 52.74
– a lábfej nélküli harisnyafélék gyártása, lásd 17.71

18.3 Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása

18.30 Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szőrmésbőrök és irhák kikészítése és festése: szőrmésbőrök kaparása, tisztítása, cserzése,

fehérítése, nyírása és kopasztása, festése,
– a szőrmésbőr cikkek gyártása:

•  szőrmeruházati termék és ruházati kiegészítő,
– a szőrmésbőr-összeállítások (pl. leeső szőrmésbőr darabokból, táblákból, kis szőnyegek, csíkok stb.)

gyártása,
– a különféle szőrmésbőr cikkek: szőnyegek, töltetlen puffok, ipari fényesítőkendők stb. gyártása,
– a műszőrméből készült, a fentiekhez hasonló termékek gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a saját állattenyésztés keretében előállított nyersprém (irha) gyártása, lásd 01.25, 01.50
– a vágóhídi nyers irha és bőr gyártása, lásd 15.11
– a műszőrme (hosszú szőrű szövött vagy kötött anyagok) gyártása, lásd 17.2, 17.60
– a szőrme fejfedők (kalap, sapka, kucsma stb.) gyártása, lásd 18.24
– a szőrmével díszített ruházati termékek gyártása, lásd 18.24
– a szőrme alkotórésszel rendelkező csizma és cipő gyártása, lásd 19.30
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DC BŐR, BŐRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA
A bőr- és lábbeliipar ma már – a bőrön kívül – másfajta anyagokat is felhasznál a termékek előállításához
(pl. utazási cikkeknél, lábbeliknél stb.). Az ágazat tevékenysége magában foglalja a 15.1-es alágazatban
előállított nyers irha és bőr  előkészítését és cserzését is.

19 BŐRKIKÉSZÍTÉS; TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT, LÁBBELI GYÁRTÁSA

19.1 Bőrkikészítés

19.10 Bőrkikészítés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a cserzett bőr gyártása,
– a kikészített irhás cserzésű bőr, a pergamen-, a lakk- és a metallizált bőr gyártása,
– a természetes bőrrost alapú műbőr gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vágóhídi nyers irha és bőr gyártása, lásd 15.11
– a szőrmésbőr és irha cserzése és kikészítése, lásd 18.30
– a bőrruházat gyártása, lásd 18.10
– a nem természetes bőr alapú műbőr gyártása, lásd 25.21

19.2 Táskafélék, szíjazat gyártása

19.20 Táskafélék, szíjazat gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bőrdíszműáruk, a bőröndök, kézitáskák és hasonló cikkek gyártása bőrből, bőrrost alapú műbőrből és

más anyagból, pl. műanyag fóliából, textilanyagból, vulkánfíberből, falemezből vagy papírlemezből, ha
ugyanazt a technológiát alkalmazzák, mint a bőrtermékeknél,

– a nem fém óraszíj gyártása,
– a különféle bőrből és bőrösszeállításokból készült cikkek, pl. gépszíj, hajtószíj, tömítés gyártása,
– a nyerges áruk és lószerszámok gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bőr ruházati termékek gyártása, lásd 18.10
– a bőrkesztyűk és -fejfedők gyártása, lásd 18.24
– a lábbeli gyártása, lásd 19.30
– a fém óraszíjak gyártása, lásd 33.50

19.3 Lábbeligyártás

19.30 Lábbeligyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mindenfajta rendeltetésű (beleértve a munkavédelmit is) lábbeli gyártása (bármilyen anyagból,

bármilyen technológiával, beleértve az öntést is),
– a lábszár- és bokavédő, és a hasonló cikkek gyártása,
– a lábbeli részeinek: felsőrész és darabjai, külső talp és talpbélés, sarok stb. gyártása,
– a mérték utáni lábbelikészítés.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az azbeszt lábbeli gyártása, lásd 26.82
– az ortopéd cipő gyártása, lásd 33.10
– a lábfej nélküli harisnyafélék gyártása, lásd 17.71
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DD FAFELDOLGOZÁS

20 FAFELDOLGOZÁS, FONOTT ÁRU GYÁRTÁSA

Ez az ágazat magában foglalja a faáruk, úgymint a fűrészelt áru, a falemez, a tároló fatermék, a nyílászáró
szerkezet, a parketta, a faszerkezetek, az előre gyártott faépületek és a fatömegcikkek gyártását. Az
előállítási folyamat olyan műveletekből áll, mint a fűrészelés, a gyalulás, a csiszolás, a hámozás, a formára
vágás, a felületkezelés, a faáruk összeállítása stb. A gyártási folyamat fűrészáru előállításával kezdődik,
amelyet a későbbiek során méretre vágnak, esztergályoznak, illetve más famegmunkáló géppel alakítanak,
feldolgoznak. A fűrészelt, avagy más módon alakított fát gyalulják, csiszolják, felületkezelik és késztermékké
feldolgozzák, összeállítják (pl. tároló fatermék).

A gazdasági szervezeteket a fafeldolgozó ipar megfelelő szakágazataiba az előállított termék fajtájától
függően soroljuk be.

Ez az ágazat nem tartalmazza a bútorgyártást (36.1) és a nem saját előállítású faszerkezetek,
-berendezések beépítését (45.42).

20.1 Fűrészárugyártás

20.10 Fűrészárugyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fa fűrészelése, gyalulása, hántolása és egyéb gépi megmunkálása,
– a vasúti talpfa gyártása,
– a táblába össze nem állított fa padló- és falburkolók gyártása,
– a fagyapot, a faliszt, a faforgács gyártása,
– a faragott, hasított fagyártmányok gyártása,
– a rakodó- és csomagolóeszköz-elemek gyártása,
– a fa szárítása,
– a fa rothadásgátlóval és egyéb szerrel történő impregnálása és kémiai kezelése a gyártás során.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fakitermelés és a fa durva megmunkálása, lásd 02.01
– a zsindely, a gyöngyléc, a díszített domború lécek és a párkányléc gyártása, lásd 20.30

20.2 Falemezgyártás

20.20 Falemezgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fa-, a furnér-, a rétegelt, a faforgács-, a farostlemez gyártása,
– az egyéb lemez, táblák gyártása.

20.3 Épületasztalos-ipari termék gyártása

20.30 Épületasztalos-ipari termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az elsődlegesen építőipari felhasználásra szánt fatermékek gyártása:

•  gerenda, szarufa, tetőgerenda,
•  ajtó, ablak, redőny, zsalu és kereteik,
•  lépcső, korlát,
•  fa gyöngyléc, díszített domború léc, párkányléc, zsindely,
•  parkettalapok és -szalagok, táblába összeállított padlóburkoló (pl. mozaikparketta),

– az előre gyártott épületek és épületelemek gyártása fából, továbbá ezek összeszerelése a helyszínen.

 Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a táblába össze nem állított fa padlóburkolók gyártása, lásd 20.10
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20.4 Tároló fatermék gyártása

20.40 Tároló fatermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a csomagolóláda, a dob alakú tartály, a rekesz, a dob és hasonló csomagolóeszköz gyártása,
– a rakodólap, a keretezett szállítótálca és az egyéb raklap gyártása,
– a hordó, a tartály, a dézsa és más kádáripari termék gyártása,
– a kábeldob gyártása fából.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bőrönd gyártása, lásd 19.20
– a fonható fából készült dobozok, tároló termékek gyártása, lásd 20.52

20.5 Egyéb fa-, fonott áru gyártása

20.51 Fatömegcikk gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a különféle fatömegcikk gyártása:

•  szerszám, seprő, kefe nyele és teste,
•  kaptafa, sámfa csizmához, cipőhöz,  fatalp és -sarok,
•  háztartási és konyhai faeszköz, kabátfogas és kalaptartó, fa ruhaakasztó,
•  fából készült kis szobrok és dísztárgyak, fa mozaik, intarzia (képző- és iparművészeti is),
•  faládikó és -doboz ékszer, evőeszköz és hasonlók tárolására,
•  facséve, -kúp, -orsó, varrócérna-motolla és hasonló esztergályozott fatermék,
•  fakeret festményhez,fényképhez, tükörhöz vagy hasonló tárgyakhoz,
•  egyéb fatermék gyártása (temetkezési fatermék, fakoporsó, tanszer, irodaszer stb.).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bőrönd gyártása fából, lásd 19.20
– a fa lábbeli gyártása, lásd 19.30
– falámpa és világítási szerelvények gyártása, lásd 31.50
– a fa óratokok gyártása, lásd 33.50
– a bútorgyártás, lásd 36.1
– a fából készült játékok gyártása, lásd 36.50
– a fából készült bizsu gyártása, lásd 36.61
– a fanyélre erősített kefe és seprő gyártása, lásd 36.62
– a fából készült sétapálcák és esernyőnyelek gyártása, lásd 36.63
– a gyufagyártás, lásd 36.63

20.52 Parafa-, fonott áru gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nyers parafa feldolgozása,
– a természetes, illetve agglomerált parafából készült cikk gyártása,
– a fonható, köthető, csomózható anyagból készített termékek, pl. gyékényszőnyeg, lábtörlő, napellenző,

doboz, tároló stb. gyártása,
– a kosáráru és a fonott áru gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a textil alapanyagból készített szőnyegek és lábtörlők gyártása, lásd 17.51
– a bútorgyártás, lásd 36.1
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DE PAPÍRGYÁRTÁS, KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG

21 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA

Ez az ágazat  papíripari rostanyagok, papír és feldolgozott papírtermékek előállítását tartalmazza. E
termékek gyártása vertikálisan kapcsolódó műveletek sorozatából áll, ezért ugyanabba az ágazatba soroljuk
őket. Egy gyártó egység legtöbbször a vertikális előállítási folyamat több műveletét is elvégzi. Az ágazatban
3 alapvető tevékenységet különböztetünk meg. A papíripari rostanyagok gyártása magában foglalja a
cellulózrostok elválasztását a szennyező, illetve a kísérőanyagoktól a növényi nyersanyagokban vagy a
papírhulladékban. A kísérőanyagok eltávolítását kémiai feltárással végzik, amelyet gyakran mechanikai
rostosítás követ.

A papírgyártás során az így nyert rostos anyagot lappá préselik. A papírból papírfeldolgozó gépekkel végzett
vágó, alakító és felületkezelő műveletekkel különféle papírárukat állítanak elő.

A papíráruk készülhetnek nyomottan vagy nyomás nélküli kivitelben, ez a termék eredeti rendeltetését nem
befolyásolja.

21.1 Papíripari rostanyag, papír gyártása

21.11 Papíripari rostanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fehérített, félfehér és fehérítetlen papíripari rostanyag gyártása:

•  papíripari rostanyag feldolgozása mechanikai, kémiai (feltárással vagy más módon), illetve félkémiai
úton,

– a festék eltávolítása és papíripari rostanyag gyártása hulladékpapírból.

21.12 Papírgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a papír és papírlemez gyártása további ipari feldolgozásra,
– a papír és papírlemez mázolása, bevonása és impregnálása,
– a krepp-, illetve kreppelt papír gyártása,
– az újságnyomópapír, más nyomó-, illetve írópapír gyártása,
– a cellulózvatta és cellulózszálakból álló szalag (szövedék) gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hullámpapírlemez gyártása, lásd 21.21
– a továbbfeldolgozott papírtermékek gyártása, lásd 21.22, 21.23, 21.24, 21.25

21.2 Papírtermék gyártása

21.21 Papír csomagolóeszköz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hullámpapír és a papírlemez gyártása,
– a hullámpapír, illetve a papírlemez csomagolóeszköz gyártása,
– az összehajtogatható karton csomagolóeszköz gyártása,
– a tömör lemezből készülő csomagoló- (tároló-) eszköz gyártása,
– az egyéb papír és papírlemez csomagoló (tároló) eszköz gyártása,
– a papírzsák, -zacskó, -tasak gyártása,
– az irodai iratgyűjtő doboz, dosszié és hasonló cikk gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a borítékok gyártása, lásd 21.23
– a papíripari rostanyagból szívással és öntéssel készült árucikkek gyártása (pl. tojástálca), lásd 21.25
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21.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a papírból, illetve cellulózvattából készült háztartási és személyes higiéniai termék gyártása:

•  tisztítókendő,
•  zsebkendő, törölköző, szalvéta papírból,
•  WC-papír,
•  egészségügyi betét és tampon, pelenka és pelenkabetét (papír alapú),
•  pohár, tányér és tálca stb.

21.23 Irodai papíráru gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a felhasználásra kész nyomó- és írópapír gyártása,
– a számítógépes nyomtatópapír gyártása,
– a felhasználásra kész önátíró papír gyártása,
– a felhasználásra kész sokszorosító stencil- és indigópapír gyártása,
– a felhasználásra kész ragasztószalag gyártása,
– a boríték és a levelezőlap gyártása,
– a különféle papíráru-féleségekből összeállított doboz, tasak, táska és levélpapírkészlet gyártása.

21.24 Tapétagyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tapéta és hasonló falburkoló (beleértve a vinillel bevont tapétát is) gyártása,
– a textil falburkoló gyártása.

21.25 Egyéb papírtermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a címkék gyártása,
– a filter(szűrő)-papír és -papírlemez gyártása,
– a papír- és kartoncséve, -orsó, -kúp stb. gyártása,
– a szívott rostanyagból készült tojástálca és más csomagolóeszköz gyártása,
– a Jacquard-gépekhez használatos kártyák gyártása papírból vagy kartonból.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a papír és karton gyártása (további ipari feldolgozásra), lásd 21.12
– a játékkártya gyártása, lásd 36.50
– a papírjátékok gyártása, lásd 36.50

22 KIADÓI, NYOMDAI, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

Ebbe az ágazatba a napilap, folyóirat vagy más időszaki kiadvány kiadása, illetve a könyvkiadás, továbbá a
kiadói termékek nyomdai előállítása, valamint hanghordozó, képhordozó és számítógépes adathordozó
sokszorosítása tartozik.

A kiadással foglalkozó egységek, a kiadók szerzői joggal védett szellemi termékeket adnak ki. A kiadott
(szellemi) termékek formájukat tekintve különbözőek lehetnek: hagyományos (papírra nyomtatott),
audioszalag, -kazetta, CD-ROM és virtuális (internetes). A kiadók kiadhatnak más által létrehozott (szellemi)
termékeket, amelyek szerzői jogát megvásárolták és/vagy saját előállítású termékeket.

Nyomdai tevékenységnek  minősül a napilap, a folyóirat, a könyv, az üzleti formanyomtatvány, a képeslap és
az egyéb termék nyomtatása, továbbá olyan tevékenységek (műveletek), mint pl. a könyvkötés, a
nyomólemez-készítés, a nyomdai előkészítő műveletek stb.

A kisegítő tevékenységek a nyomdaipar szerves részét képezik, és a termékek (nyomólemez, bekötött
könyv, számítógépes CD vagy fájl stb.) előállítását ezen tevékenységek végzésével biztosítják.
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Többféle nyomdai eljárás létezik képeknek lemezről, szitáról vagy számítógépes állományból (fájl)
valamilyen nyomathordozóra történő átvitelére, legyen az papír, műanyag, fém, textil vagy fa. Ezek közül a
legelterjedtebb a képeknek a nyomathordozóra lemezről vagy szitáról történő átvitele (síknyomtatás,
mélynyomtatás, szitanyomás és flexonyomás).

Rohamosan terjed az az új eljárás, amelynél számítógépes adatállomány közvetlenül vezérli a képet
létrehozó nyomtató szerkezetet (elektrosztatikus vagy egyéb eljárással működő berendezést). Ez a digitális
vagy nem ütő (nem mechanikai) elvű nyomtatás.

A kiadói és a nyomdai tevékenységet végezheti ugyanaz az egység, vagy önálló egységek specializálódnak
külön a kiadói, illetve a nyomdai tevékenységre.

Ez az ágazat nem tartalmazza a szoftver kiadását, lásd 72.21. Az internetes kiadás, ha más kiadói tevékeny-
séget nem végez az egység, a 72.40-esbe tartozik.

22.1 Kiadói tevékenység

22.11 Könyvkiadás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a könyv, brosúra, röplap (reklám célú szórólap) és hasonló publikációk kiadása, beleértve a szótárakat

és az enciklopédiákat is,
– a térkép kiadása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nyomtatott zenemű (partitúra) kiadása, lásd 22.14

22.12 Napilapkiadás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hetente legalább négyszer megjelenő újság kiadása, beleértve a hirdetési (reklám-) újságokat.

22.13 Időszaki kiadvány kiadása

Ebbe a szakágazatban tartozik:
– a hetente négynél kevesebbszer megjelenő újság, lap és folyóirat kiadása.

22.14 Hangfelvétel-kiadás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a zenei felvételt, illetve más hangfelvételt tartalmazó hanglemez, kompaktlemez (CD), DVD és kazetta

kiadása,
– a nyomtatott zenemű (partitúra) kiadása.

22.15 Egyéb kiadás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fénykép, metszet és képeslap kiadása,
– a menetrend kiadása,
– az űrlap, formanyomtatvány kiadása,
– a poszter, a művészeti reprodukció kiadása,
– az egyéb nyomtatott anyag (pl. mechanikai vagy fotomechanikai úton sokszorosított postai  levelezőlap)

kiadása,
– a naptár kiadása.



72

22.2 Nyomdai tevékenység

22.21 Napilapnyomás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hetente legalább négyszer megjelenő lap, újság nyomási szolgáltatása.

 22.22 Máshova nem sorolt nyomás
 Ebbe a szakágazatba tartozik:
– magazinok és más időszaki kiadványok, könyvek és brosúrák, zeneművek és zenei kéziratok, térképek,

atlaszok, plakátok, hirdetési katalógusok, prospektusok és egyéb nyomtatott hirdetések (reklámok),
postabélyegek, adóbélyegek, tulajdoni okmányok, csekkek és más értékpapírok, nyilvántartások,
albumok, határidőnaplók, naptárak, üzleti formanyomtatványok és egyéb kereskedelmi nyomtatványok,
személyes levélpapírok és egyéb nyomtatványok (pl. műanyag címkék, műanyag tasakok és üveglapok,
fémárucikkek) nyomtatása magasnyomással, ofszetnyomással, mélynyomással, flexográfiai nyomással,
szitanyomással és egyéb nyomógépekkel, sokszorosítógépeken, számítógépes nyomtatókon, dom-
borítósajtókon, fénymásoló és hőmásoló gépeken.

 Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a címkék nyomtatása, lásd 21.25
– a kiadói tevékenység, lásd 22.1

 22.23 Könyvkötés
 Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nyomtatott ívek bekötése (pl. könyvekké, brosúrákká, magazinokká, katalógusokká), hajtogatással,

összehordással, drótfűzéssel, ragasztással, kollacionálással, cérnafűzéssel, ragasztókötéssel, körül-
vágással, aranyozással.

 22.24 Nyomdai előkészítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– szedés, fényszedés, adatbevitel a szkenneléssel és optikai karakterfelismeréssel együtt, elektronikus

tördelés,
– a dokumentumok létrehozása, asztali kiadványszerkesztés (DTP) és minden egyéb kiadványeredeti-

létrehozási tevékenység,
– a digitális adatok feldolgozása, pl. digitális adatok feljavítása, kiválasztása, összekapcsolása,
– a számítógéppel támogatott tervezés, a számítógéppel támogatott gyártás, az elektronikus adatkimeneti

folyamatok,
– a digitális kilövés,
– a lemezkészítő szolgáltatások, beleértve a levilágítást is (a magasnyomó és ofszetnyomó eljárások

számára),
– a mélynyomó hengerek vésése vagy maratása,
– a közvetlenül a lemezre történő lemezkészítési folyamatok (a fotopolimer lemezek is),
– a domborításra vagy dombornyomásra szolgáló lemezek és nyomóformák gyártása,
– a művészi munka, beleértve a kőnyomó köveket és az elkészített fa nyomódúcokat.

 22.25 Kisegítő nyomdai tevékenység
 Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a reprográfiai termékek előállítása,
– a bemutatómédiumok, pl. írásvetítő fóliák és egyéb digitális bemutatóformák elkészítése,
– a nyomtatott termékek tervezése, pl. vázlatok, elrendezési vázlatok, makettek stb.,
– az egyéb nyomdai tevékenységek, mint kivágás, benyomás vagy fólianyomás, Braille-írás másolása,

lyukasztás és fúrás, domborítás, lakkozás és laminálás, összehordás és bedugás, bígelés.
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22.3 Egyéb sokszorosítás

22.31 Hangfelvétel-sokszorosítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a zenei vagy más hangfelvételt tartalmazó lemez, kompaktlemez (CD, DVD) és szalag sokszorosítása

az eredeti (master-) példány alapján.

22.32 Videofelvétel-sokszorosítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mozgóképet vagy más videofelvételt tartalmazó lemez (DVD) és videoszalag másolása az eredeti

(master-) példány alapján.

22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szoftver és a lemezen vagy szalagon tárolt adat sokszorosítása az eredeti (master-) példány alapján.

DF KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS
FŰTŐANYAG GYÁRTÁSA

23 KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG
GYÁRTÁSA

Ebbe az ágazatba tartozik a szén és a nyers kőolaj feldolgozása, továbbá a nukleáris ipar. Ez az ágazat az
energiaszektor része, amely a „C” (Bányászat) nemzetgazdasági ágban kezdődik és az „E” (Villamosener-
gia-, gáz-, gőz-, vízellátás) nemzetgazdasági ágban is megtalálható. A kőolaj-feldolgozás leglényegesebb
folyamata a kőolaj-finomítás: a nyers kőolaj alkotóelemeire történő szétválasztása desztillációval és
hőbontással. Ebbe az ágazatba tartozik a különféle eljárásokkal előállított termékek (pl. koksz, bután,
propán, benzin, kerozin, fűtőolaj (tüzelő), nukleáris fűtőanyag stb.) gyártása, valamint a kapcsolódó
szolgáltatások (pl. finomítás, nukleáris hulladék kezelése). Ebbe az ágazatba tartozik még az alacsony
tisztaságú gázok gyártása (az etán, etilén és bután /tartalma kisebb, mint 95%/, a propán /propilén/, a butén
/butylén/ és a butadién /90%-nál kisebb tartalommal/).

Nem ide tartozik:
– a tisztább gázok gyártása, lásd 24.14
– az ipari gázok gyártása, lásd 24.11
– a természetes gázok (metán, etán, bután, propán) kinyerése, lásd 11.10
– a  nem kőolajgázból nyert gáznemű fűtőanyagok (széngáz, vízgáz, generátorgáz) gyártása, lásd 40.21

23.1 Kokszgyártás

23.10 Kokszgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a koksz gyártása,
– a kokszgáz gyártása,
– a szén- és lignitkátrány, a szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz, retortaszén, illetve

lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a feketeszén brikettezése, lásd 10.10
– a barnaszén és a lignit brikettezése, lásd 10.20
– a szurok és a szurokkoksz gyártása, lásd 24.14
– a tőzeg brikettezése, lásd 10.30
– a koksz átalakítása lakossági gázzá, lásd 40.21
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23.2 Kőolaj-feldolgozás

23.20 Kőolaj-feldolgozás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a motorikus üzemanyagok: benzin, kerozin stb. gyártása,
– a gázolajok gyártása,
– a fűtőanyagok gyártása: könnyű, közepes és nehéz fűtőolaj, a kőolaj-finomítókból kinyert gázok (pl. etán,

propán, bután),
– a kőolajból és fáradt olajból nyert kenőolajok és -zsírok gyártása,
– a petrolkémiai ipar feldolgozóipari célú, illetve az útburkolást szolgáló termékeinek gyártása,
– az egyéb termékek gyártása: pl. lakkbenzin, vazelin, paraffin,
– a máshova nem sorolt közepes kőolajpárlatok és készítmények gyártása.

23.3 Nukleáris fűtőanyag gyártása

23.30 Nukleáris fűtőanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a dúsított urán, a tórium előállítása,
– a nukleáris reaktor fűtőelemeinek előállítása, hasadó anyagok gyártása,
– az ipari vagy gyógyászati alkalmazású radioaktív elem előállítása,
– a radioaktív elemek vegyületeiből történő ötvözetek, diszperziók és elegyek gyártása,
– a nukleáris hulladék kezelése,
– a nukleáris fűtőanyag vagy radioaktív hulladék újrafeldolgozása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az urán- és tóriumérc bányászata és koncentrátumainak előállítása, lásd 12.00
– a „yellowcake" (uránszurokérc) termelése, lásd 12.00

DG VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA
Ez a gazdasági alág  tartalmazza a kémiai eljárással átalakított szerves és szervetlen alapanyagok, illetve
termékek gyártását. A gazdasági alág két fő tevékenységi csoportra osztható: vegyi alapanyagok gyártása
és vegyi termékek gyártása.

24 VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA

24.1 Vegyi alapanyag gyártása

24.11 Ipari gáz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ipari és gyógyászati alkalmazású, cseppfolyós vagy sűrített, szervetlen gáz gyártása:

•  elemi gáz,
•  cseppfolyós vagy sűrített levegő,
•  hűtőgáz,
•  ipari gázelegy,
•  semleges gázok (például a szén-dioxid),
•  szigetelő gáz,
•  szárazjég.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a metán, az etán, a propán, a bután kinyerése, lásd 11.10
– a kőolaj-finomítókból kinyert gáznemű fűtőanyagok (például: etán, propán, bután) gyártása, lásd 23.20
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24.12 Színezék, pigment gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a színezék- és pigmentalapanyag vagy -koncentrátum gyártása bármilyen alapanyagból,
– a cserzőanyag- vagy színezékkivonat, tannin és származékaik, máshova nem sorolt színezőanyag

gyártása,
– a fluoreszcens hatóanyagú, illetve luminofórként használt termékek gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a felhasználási célra előkészített színezék és pigment gyártása, lásd 24.30

24.13 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kémiai elemek (kivéve: a fémek, az elemi ipari gázok és a nukleáris fűtőanyagot gyártó ipar által

előállított radioaktív elemek) gyártása,
– a szervetlen savak (kivéve: salétromsav) gyártása,
– az alkáliák, lúgok és egyéb szervetlen bázisok (kivéve: ammónia) gyártása,
– az egyéb szervetlen vegyületek gyártása:

•  a vasércpiritek pörkölése,
•  az alkáli vagy alkáliföldfémek, ritka földfémek, szkandium és ittrium, higany előállítása,
•  a kolloid állapotú nemesfémek,
•  a desztillált víz; amalgámok (kivéve: nemesfémek amalgámjai) gyártása,
•  a máshova nem sorolt izotópok és vegyületek,
•  a finomított kén gyártása,
•  a piezoelektromos kvarc, egyéb szintetikus vagy rekonstruált (vegyikristály-átalakítású) drágakő és

féldrágakő gyártása megmunkálás nélkül.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a salétromsav és a szulfosalétromsav gyártása, lásd 24.15
– az ammónia gyártása, lásd 24.15
– az ammónium-klorid gyártása, lásd 24.15
– a kálium-nitritek és -nitrátok gyártása, lásd 24.15
– a triammónium-foszfát és az ammónium-karbonát gyártása, lásd 24.15
– a nukleáris fűtőanyagot gyártó ipar által gyártott radioaktív elemek előállítása, lásd 23.30
– az ipari gázok gyártása, lásd 24.11

24.14 Szerves vegyi alapanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyéb szerves vegyi alapanyagok gyártása:

•  telített és telítetlen alifás szénhidrogének,
•  telített és telítetlen aromás szénhidrogének,
•  alifás és aromás alkoholok (beleértve a szintetikus etilalkoholt),
•  mono- és polikarbonsavak (beleértve az ecetsavat),
•  egyéb oxigéntartalmú vegyületek (beleértve az aldehideket, ketonokat, kinonokat) és a két vagy

több oxigénatomot tartalmazó vegyületek,
•  nitrogéntartalmú szerves vegyületek (beleértve az aminokat),
•  egyéb szerves vegyületek (beleértve a falepárlási termékeket stb.)

– a faszén gyártása,
– a szurok és szurokkoksz gyártása,
– a szintetikus aromás termékek gyártása,
– a szénkátrány lepárlása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fermentációs etilalkohol gyártása, lásd 15.92
– a műanyag alapanyagok gyártása, lásd 24.16
– a szintetikus gumi gyártása elsődleges formában, lásd 24.17
– a szalicilsav és az orto-acetil szalicilsav gyártása, lásd 24.41
– a nyers glicerin gyártása, lásd 24.51
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– az illóolajok gyártása, lásd 24.63
– a lizin, glutaminsav és sói, kvaterner ammóniumsók és -hidroxidok, foszfor-aminolipidek, amidok,

származékaik és sóik gyártása, lásd 24.41

24.15 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a műtrágyák gyártása:

•  egyedi és a komplex nitrogén-, foszfor- és káliműtrágyák,
•  karbamid, természetes nyersfoszfát és a természetes nyerskálium sói,

– a műtrágyaiparral kapcsolatos nitrogéntermékek gyártása:
•  salétromsav és szulfosalétromsav, ammónia, ammónium-klorid, kálium-nitritek és -nitrátok,

triammónium-foszfát és ammónium-karbonát.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a guanó kitermelése, lásd 14.30
– a mezőgazdasági célú vegyi termékek gyártása, lásd 24.20
– a komposztáló üzemek hulladékkezelő tevékenysége melléktermék előállítása céljából, lásd 90.02
– a hulladék ártalmatlanítási, illetve komposztanyag-készítési célzatú kezelése komposztálással,

lásd 90.02

24.16 Műanyag-alapanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a műanyag-alapanyagok gyártása:

•  polimerek, beleértve az etilén, propilén, sztirol, vinil-klorid, vinil-acetát, akrilsav stb. polimerjeit,
•  poliamidok,
•  fenol- és epoxigyanták, poliuretánok,
•  alkid- és poliésztergyanták, poliéterek,
•  szilikonok,
•  polimeralapú ioncserélő műgyanták,

– a petrolgyanták, a politerpének, a poliszulfidok, a poliszulfonok, a cellulózalapú anyagok és vegyi
származékaik; a természetes polimerek (pl. alginsav), a modifikált természetes polimerek (pl. kemény
proteinek) gyártása,

– a cellulóz gyártása,
– a műanyagalapanyag-granulátumok gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a műanyagok visszanyerése hulladékból, lásd 37.20

24.17 Szintetikus kaucsuk gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az elemi szintetikus kaucsuk gyártása:

•  szintetikus gumi,
•  faktisz,

– a szintetikus és természetes kaucsuk vagy kaucsukszerű anyag (pl. balata) keverékeinek gyártása.

24.2 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

24.20 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a növényvédő szer, a rovarölő, a rágcsálók elleni, a gombaölő, a gyomirtó, a csírázást gátló, a növények

növekedését szabályozó növény-, talajfertőtlenítő szer és egyéb, máshova nem sorolt mezőgazdasági
célú vegyi termék gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a műtrágya és a nitrogénvegyület gyártása, lásd 24.15
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24.3 Festék, bevonóanyag gyártása

24.30 Festék, bevonóanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a festék, lakk, zománc és fénymáz gyártása,
– a felhasználásra előkészített pigment, opalizáló és színező anyag, zománc, máz és hasonló készítmény

gyártása,
– a masztix gyártása,
– a tömítő vegyület és hasonló, nem tűzálló töltő vagy felületkezelő készítmény gyártása,
– a szerves oldószer és hígító, a felhasználási célra előkészített festék- és lakkleoldó gyártása,
– a nyomdafesték gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a felhasználási célra elő nem készített színezék és pigment gyártása, lásd 24.12
– a tinta és tus gyártása, lásd 24.66

24.4 Gyógyszergyártás

24.41 Gyógyszeralapanyag-gyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gyógyszeripari célra alkalmazott, gyógyszerkészítmény előállítására alkalmas hatóanyag gyártása,
– a vérfeldolgozás,
– a lizin, glutaminsav és sói, kvaterner ammóniumsók és -hidroxidok, foszfor-aminolipidek, amidok,

származékaik és sóik gyártása,
– a provitaminok, vitaminok és hormonok, glikozidok, növényi alkaloidák és származékaik, antibiotikumok

gyártása,
– a vegytiszta cukor gyártása,
– a mirigyek feldolgozása, a mirigykivonatok készítése,
– a szalicilsav, az orto-acetilszalicilsav gyártása.

24.42 Gyógyszerkészítmény gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vonatkozó jogszabályok alapján gyógyszernek minősített készítmények gyártása:

•  immunbiológiai gyógyszerkészítmények (vakcina, szérum, toxin, allergén) és  egyéb
vérkészítmények,

•  különböző gyógyszerek, kiszerelt gyógyszerek (beleértve a homeopátiás készítményeket),
– a vegyi, külső felhasználású fogamzásgátló termékek és a hormonális fogamzásgátló szerek, gyógyszerek

gyártása,
– a fogászati tömőanyagok (pl. cement, amalgám stb.), csontpótló anyagok gyártása,
– a diagnosztikai reagensek és egyéb gyógyszeripari készítmények gyártása,
– a gyógyászati felhasználású és minőségű vatta, géz, pólya, kötszer, sebvarró fonal stb. gyártása,
– a gyógyszernek minősülő gyógytea gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az óvszer, az egészségügyi gumi stb. gyártása, lásd 25.13
– az egyéb műanyag termékek gyártása, lásd 25.24
– a gyógytea, gyógyteakeverék előállítása, lásd 15.86

24.5 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

24.51 Tisztítószer gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szerves felületaktív anyagok gyártása,
– a szappan gyártása,
– a glicerin gyártása,
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– a felületaktív készítmények gyártása:
•  szilárd és folyékony formájú mosópor, mosószer, mosó-fertőtlenítő szer,
•  konyhai mosogatószer,
•  öblítőszer, textillágyító,

– a tisztító- és fényesítőszerek gyártása:
•  lakásillatosító és -szagtalanító készítmény,
•  műviasz és viaszkészítmény,
•  fényesítőszer és krém bőrhöz,
•  fényesítőszer és krém fához,
•  fényesítőszer autókarosszériához, üveghez és fémhez,
•  súrolópaszták és -porok.

24.52 Testápolási cikk gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az illatszerek és testápolási cikkek gyártása:

•  parfüm és kölnivíz,
•  szépségápolási és sminkkészítmény,
•  napozás előtti és utáni készítmény,
•  kéz- és lábápolási készítmény,
•  sampon, hajlakk, zselé, hajgöndörítő (daueroló) és -kiegyenesítő szer,
•  száj- és foghigiéniai készítmény (beleértve a műfogsorrögzítő készítményeket),
•  borotválkozószer,
•  dezodor és fürdősó,
•  szőrtelenítő készítmény.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az illóolajok kinyerése és finomítása, lásd 24.63

24.6 Egyéb vegyi termék gyártása

24.61 Robbanóanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a lőpor gyártása,
– a robbanóanyagok gyártása,
– a pirotechnikai termékek gyártása,
– a biztonsági gyutacs, robbanógyutacs, patron, robbantószerkezet, elektromos detonátor gyártása,
– a tűzijátékok gyártása,
– a jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők gyártása.

24.62 Ragasztógyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a zselatin és zselatinszármazékok, az enyv és a felhasználásra előkészített ragasztók (beleértve a

gumialapúakat) gyártása.

24.63 Illóolajgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a természetes aromás termékek kivonatainak gyártása,
– a gyantaszerű anyagok gyártása,
– az aromás desztillátum gyártása,
– az illatszer- vagy élelmiszer-ipari felhasználású illatanyag-keverék gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szintetikus aromás termékek gyártása, lásd 24.14
– az illatszerek és testápolási cikkek gyártása, lásd 24.52
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24.64 Fényképészeti vegyi anyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fényképészeti célú lemez, film, fényérzékeny papír és egyéb fényérzékeny exponálatlan anyag

gyártása,
– a fényképészeti célú vegyi készítmény gyártása.

24.65 Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a felvétel nélküli hang- és képhordozó eszköz gyártása,
– a felvétel nélküli számítógépes adathordozó lemez és szalag gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a felvétel nélküli film gyártása, lásd 24.64

24.66 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a különböző vegyi termékek gyártása:

•  pepton, peptonszármazék, egyéb máshova nem sorolt protein hatóanyag és származékai,
•  olajból és zsírból, vegyipari technológiákkal előállított származék,
•  textil és bőr kikészítésénél használatos anyag,
•  forrasztásnál és hegesztésnél használatos por és paszta,
•  fémmaratásra szolgáló anyag,
•  cementadalék-anyag,
•  aktív szén, világítóolaj-adalékanyag, felhasználásra előkészített gumiakcelerátor, katalizátor, vízlágyító

és egyéb ipari célú vegyipari termék,
•  kopásgátló, fagyásgátló anyag, hidraulikus áttételeknél használatos folyadék,
•  diagnosztikum és laboratóriumi reagens,

– a mikroorganizmus tenyésztésére alkalmas táptalajkészítmény gyártása,
– a fogászati mintázópaszta, gipszalapú fogászati ragasztóanyag és egyéb készítmény gyártása,
– a tűzoltó készülékhez való töltet gyártása,
– a kémiai elem, féltermék gyártása elektronikai célra,
– a gumi- és műanyaglágyító és -stabilizáló gyártása,
– az író- és rajzolótinta és -tus gyártása.

24.7 Vegyi szál gyártása

24.70 Vegyi szál gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mű- és szintetikus vágott szál, kóc gyártása,
– a kártolatlan, fésületlen, fonásra nem előkészített mű- és szintetikusszál-köteg gyártása,
– a mű- és szintetikus fonal (beleértve a nagy szakítószilárdságú fonalat) gyártása,
– a mű- és szintetikus végtelen szál és szalag gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vegyi vágott szálból előállított varrócérna gyártása, lásd 17.16
– a mű- és szintetikus rost fonása, lásd 17.1
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DH GUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA
A gumi- és műanyaggyártást a felhasznált nyersanyag határozza meg, ez azonban nem azt jelenti, hogy
minden ilyen anyagból gyártott termék ebbe a tevékenységi körbe tartozik.

25 GUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA

25.1 Gumitermék gyártása

25.11 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gumiabroncs gyártása jármű, berendezés, mozgó gép részére és egyéb célokra:

•  pneumatikus abroncs,
•  tömör abroncs,

– az abroncsok belső tömlőinek gyártása,
– az abroncsok csereszabatos futófelületeinek, szelepeinek, az újrafutózandó abroncsok futójavító

szalagjainak stb. gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gumi javítására szolgáló anyagok gyártása, lásd 25.13
– a gumibroncsok és belső tömlők javítása, szerelése, cseréje, lásd 50.20

25.12 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gumiabroncsok újrafutózása és felújítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gumi javítására szolgáló anyagok gyártása, lásd 25.13
– a lyukas gumiabroncsok javítása, lásd 50.20

25.13 Egyéb gumitermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a természetes vagy szintetikus gumiból készült egyéb vulkanizálatlan, vulkanizált vagy keménygumi termék

gyártása:
•  gumilemez, -fólia, -szalag, -rúd és alakos gumitest,
•  gumicső és -tömlő,
•  szállító és (erő)átviteli gumiszalag és -szíj,
•  egészségügyi gumitermék: óvszer, cumi, forró vizes palack stb.,
•  gumi ruházati, munkaruházati cikk (egyszerű szélragasztással összeállított),
•  gumi padlóburkoló termék,
•  gumírozott textília,
•  gumifonal és -kötél,
•  gumírozott szál és szövet,
•  gumigyűrű, -szerelvény és lyukakra szánt gumifolt,
•  kerék gumibevonata,
•  felfújható gumimatrac,
•  cipőipari gumitalp, -sarok,
•  gumiforgács, -por és -granulátum (a keménygumi kivételével),

– a gumi javítására szolgáló gumianyag gyártása,
– egyéb gumitermék javítása, karbantartása (kivéve: gumiabroncs).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gumiabroncsok kordszövetének gyártása, lásd 17.54
– a rugalmas anyagokból készült, varrással összeállított ruházati és munkaruházati cikkek gyártása,

lásd 18.2
– a gumi lábbelik gyártása, lásd 19.30
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– a gumialapú enyvek és ragasztók gyártása, lásd 24.62
– az újrafutózandó gumiabroncsok futójavító szalagjainak gyártása, lásd 25.11
– a felfújható tutajok és csónakok gyártása, lásd 35.12
– a matracok gyártása borítóanyag nélküli habszivacs gumiból, lásd 36.15
– a gumi sportkellékek gyártása, lásd 36.40
– a gumijátékok gyártása, lásd 36.50
– a használt gumi visszanyerése, lásd 37.20

25.2 Műanyag termék gyártása

25.21 Műanyag fólia, cső gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a műanyag félkész termékek gyártása:

•  műanyag lap, lemez, tömb, film, fólia, szalag stb. (beleértve a műbört is),
– a műanyag késztermék gyártása:

•  műanyag cső, tömlő és szerelvényeik,
– a műanyag cső, tömlő, szerelvény felszerelése, helyszíni szerelése, javítása, karbantartása, beleértve

az ipari üzem műanyag csővezetékrendszerének üzembe helyezését, javítását és karbantartását is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a műanyag-alapanyagok gyártása, lásd 24.16
– a műanyag optikai elemek gyártása, lásd 33.40
– a matracok gyártása borítóanyag nélküli műanyag habszivacsból, lásd 36.15
– a természetes bőrrost alapú műbőr gyártása, lásd 19.10
– a linóleum és a kemény felületű, nem műanyag padlóburkolók gyártása, lásd 36.63

25.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a műanyag csomagolási eszköz gyártása:

•  műanyag zacskó, zsák, tartály, doboz, láda, ballon, palack stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a műanyag utazási cikkek gyártása, lásd 19.20
– a természetes vagy szintetikus gumiból készült termékek gyártása, lásd 25.1
– a csomagolási tevékenység, lásd 74.82

25.23 Műanyag építőanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a műanyag építőanyag gyártása:

•  műanyag ajtó, ablak és tokja, redőny, napellenző, szegélyléc,
•  műanyag tartály, tároló,
•  műanyag padló-, fal-, mennyezetburkolat-tekercs,-lap stb.,
•  műanyag szaniteráru: kád, zuhanyozó, mosdó, WC-csésze, WC-tartály stb.,

– az előre gyártott műanyag épület gyártása,
– a saját gyártású műanyag építőanyag beépítése, előregyártott műanyag épület összeszerelése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a természetes vagy szintetikus gumiból készült termékek gyártása, lásd 25.1
– a linóleum és a kemény felületű, nem műanyag padlóburkolatok gyártása, lásd 36.63

25.24 Egyéb műanyag termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a műanyag asztali, konyhai és toalettcikkek gyártása,
– az egyéb műanyag termék gyártása:

•  műanyag fejvédő (beleértve a biztonsági, munkavédelmieket is), szigetelési szerelvény, világí-
tástechnikai szerelvény és részegység, irodai és iskolai cikk, bútorszerelvény, szobrocska, (erő)-
átviteli és szállítószalag stb.,
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– a nem természetes bőr alapú, műbőr ruházati cikk és ruházati tartozék gyártása műanyagból egyszerű
szélragasztással  (beleértve a kesztyűt, munkaruházati terméket is), cipőipari formatalp, sarok gyártása,

– az egészségügyi cikkek gyártása műanyagból.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a műanyag utazási cikkek gyártása, lásd 19.20
– a műanyag lábbelik gyártása, lásd 19.30
– a műanyag orvosi és fogászati eszközök gyártása, lásd 33.10
– a műanyag optikai elemek gyártása, lásd 33.40
– a műanyag bútorok gyártása, lásd 36.1
– a matracok gyártása borítóanyag nélküli porózus műanyagból, lásd 36.15
– a műanyag sportkellékek gyártása, lásd 36.40
– a műanyag játékok gyártása, lásd 36.50
– a linóleum és a kemény felületű, nem műanyag padlóburkolatok gyártása, lásd 36.63
– a varrással összeállított műanyag ruházati cikkek, lásd 18.2
– a természetes bőralapú műbőr gyártása, lásd 19.10
– a fémfelületek műanyagbevonásával kapcsolatos szolgáltatás, lásd 28.51

DI NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA
Ebbe a gazdasági alágba a nemfém ásványi termékek gyártása tartozik:
– az üveg és üvegtermékek (pl. síküveg, öblösüveg, üvegszál, műszaki üvegtermékek) gyártása,
– a kerámiatermékek (csempe stb.) gyártása,
– az égetett agyagtermékek gyártása,
– a cement, gipsz és belőle készült termékek gyártása,
– a megmunkált kő-, és más ásványi anyagból előállított termékek gyártása.

26 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA

26.1 Üveg, üvegtermék gyártása

26.11 Síküveggyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a síküveggyártás, beleértve a drótüveget, valamint a színes és festett síküveget,
– a síküveggyártás táblában, további megmunkálás nélkül.

26.12 Síküveg továbbfeldolgozása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az edzett és a rétegzett síküveg gyártása,
– az üvegtükör gyártása,
– a többfalú szigetelőüveg gyártása,
– az üveg gyártása táblában, hajlítva, szélezve, metszve, kifúrva, zománcozva vagy máshogy

megmunkálva, de keretezés és felszerelés nélkül,
– a biztonsági üveg gyártása,
– a síküveg termékek gyártásának befejező szolgáltatásai.

26.13 Öblösüveggyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az üveg- vagy kristálypalack és egyéb tárolóeszköz gyártása,
– az üveg vagy kristály ivópohár és egyéb háztartási edény gyártása,
– a háztartási üvegtermék gyártásnak befejező szolgáltatásai,
– az üveg csomagolóeszközök gyártásának befejező szolgáltatásai.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az üvegjátékok gyártása, lásd 36.50
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26.14 Üvegszálgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az üvegszál (beleértve az üveggyapotot) és nem szőtt termékeinek gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az üvegrostból szőtt termékek gyártása, lásd 17.25
– a kódolt adatátvitelnél alkalmazott optikai szálak és kábelek gyártása, lásd 31.30
– az élő képek (endoszkópia, fény, élő képek) továbbításánál alkalmazott optikai szálak és kábelek

gyártása, lásd 33.40

26.15 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a laboratóriumi, higiéniai és gyógyszerészeti üvegáru gyártása,
– az óraüveg, optikai rendeltetésű üveg és optikailag nem megmunkált optikai üvegelem gyártása,
– az ékszerhez felhasználható üvegáru gyártása,
– az üvegszigetelő és szerelvényeinek gyártása,
– az üveg útburkoló kő gyártása,
– az üvegrúd és -cső gyártása,
– az üveg lámpabúra, díszműáru gyártása,
– a villanylámpához, katódsugárcsőhöz és hasonlókhoz való nyitott üvegbúra és alkatrészeinek gyártása,
– az üveg restaurálása,
– az üvegcső, csővezeték, szerelvény felszerelése, helyszíni szerelése, javítása és karbantartása,

beleértve az ipari üzem üvegcsővezeték-rendszerének üzembe helyezését, javítását és karbantartását
is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az orvosi fecskendők gyártása, lásd 33.10
– az optikailag megmunkált optikai üvegelemek gyártása, lásd 33.40

26.2 Kerámiatermék gyártása (kivéve: építési)

26.21 Háztartási kerámia gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kerámiaedények, egyéb háztartási és piperecikkek gyártása,
– a kerámiaszobrok és egyéb lakberendezési kerámiatárgyak gyártása, beleértve kézműipari módszerrel

történő termékek gyártását is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kerámiajátékok gyártása, lásd 36.50
– az ékszerutánzatok gyártása, lásd 36.61

26.22 Egészségügyi kerámia gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tűzálló kerámiatermékek gyártása, lásd 26.26
– a kerámia építőanyagok gyártása, lásd 26.30 és 26.40

26.23 Kerámiaszigetelő  gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kerámia villamos szigetelők és szigetelő szerelvények gyártása,
– a kerámia szigetelők, szigetelőalkatrészek felszerelése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tűzálló kerámiatermékek gyártása, lásd 26.26
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26.24 Műszaki kerámia gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a laboratóriumi, kémiai és ipari célú kerámiatermékek gyártása.

26.25 Egyéb kerámiatermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szállítási és csomagolási célú kerámiafazekak, -korsók és hasonló termékek gyártása,
– a máshova nem sorolt kerámiatermékek gyártása, beleértve a kézműipari módszerrel történő gyártást is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tűzálló kerámiatermékek gyártása, lásd 26.26
– a kerámia építőanyagok gyártása, lásd 26.30, 26.40

26.26 Tűzálló kerámiatermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tűzálló kerámiacikkek gyártása,
– a hőszigetelő kerámiacikkek gyártása szilíciumtartalmú kovaföldből,
– a tűzálló téglák és blokkok gyártása,
– a tűzálló kerámiaretorták, olvasztótégelyek, bevonatok, fúvókák, csövek stb. gyártása,
– a nem kiégetett tűzálló termékek, egyéb tűzálló kerámiatermékek gyártása,
– a magnezitből, dolomitból és kromitból készült termékek gyártása,
– a tűzálló cement gyártása,
– a tűzálló habarcs, beton gyártása.

26.3 Kerámiacsempe, -lap gyártása

26.30 Kerámiacsempe, -lap gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem tűzálló kerámia kályha- és falburkoló csempék, mozaikkockák stb. gyártása,
– a nem tűzálló kerámialapok és -kövezetek gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tűzálló kerámiatermékek gyártása, lásd 26.26

26.4 Égetett agyag építőanyag gyártása

26.40 Égetett agyag építőanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem tűzálló agyagból készült szerkezeti célú építőanyagok gyártása:

•  kerámiatégla, tetőfedő cserép, kéményfej, cső, csatorna stb.,
– az égetett agyag födémblokk gyártása,
– a kerámiacső, csővezeték, csatornázási termék és szerelvény felszerelése, helyszíni szerelése, javítása

és karbantartása, beleértve az ipari üzem kerámiacsővezeték-rendszerének üzembe helyezését,
javítását és karbantartását is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az épületszerkezeti célú tűzálló kerámiatermékek gyártása, lásd 26.26
– a kerámialapok és -kövezetek gyártása, lásd 26.30
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26.5 Cement-, mész-, gipszgyártás

26.51 Cementgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a klinker és a vízzel kötő cementek gyártása (beleértve a portland, az alumíniumtartalmú, a

kohósalakos, a szuperfoszfátos cementeket is).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fogászati cementek gyártása, lásd 24.42
– a tűzálló habarcs, beton stb. gyártása, lásd 26.26
– a cementtermékek gyártása, lásd 26.6
– az előre kevert beton és habarcs gyártása, lásd 26.63, 26.64
– a tűzálló cement gyártása, lásd 26.26

26.52 Mészgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mészgyártás:

•  a gyorsan kötő mész, az oltott mész, a víz alatt kötő mész,
•  az égetett  dolomit gyártása.

26.53 Gipszgyártás
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gipsztermékek gyártása, lásd 26.6

26.6 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

26.61 Építési betontermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az előre öntött, építési célú beton-, cement- és műkőtermékek gyártása:

•  burkolóelemek, járdalapok, téglák, táblák, lemezek, panelek, csövek, oszlopok stb.,
– az építési célú előre gyártott cement, beton és műkő szerkezeti elemek gyártása az építmények

építéséhez.

26.62 Építési gipsztermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az építési célú gipsztermékek gyártása

•  táblák, lemezek, panelek stb.

26.63 Előre kevert beton gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a transzportbeton gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tűzálló cement gyártása, lásd 26.26

26.64 Habarcsgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a porított habarcs gyártása,
– az üzemi módszerrel kevert, különféle összetételű, bedolgozható porított és nem porított habarcs

gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tűzálló habarcs gyártása, lásd 26.26
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26.65 Szálerősítésű cement gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a cementtel, gipsszel vagy más ásványi kötőanyaggal átitatott, növényi eredetű (fagyapot, szalma, nád,

gyékény) építőanyag gyártása,
– a cellulózszál-erősítésű és hasonló cementtermék gyártása:

•  hullámlemezek, egyéb lemezek, panelek, lapok, csövek, vezetékek, tárolók, medencék, lefolyók,
edényzetek, bútorok, ablakkeretek stb.,

– az azbesztcement termékek gyártása.

26.66 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyéb beton-, gipsz-, cement- és műkőtermék gyártása:

•  szobor, bútorzat, épületdísz, váza, virágcserép stb.

26.7 Építőkő, díszítőkő megmunkálása

26.70 Építőkő, díszítőkő megmunkálása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az építőiparban, a temetőkben, az utakon, a tetőfedésnél stb. használt kövek faragása, megmunkálása

és csiszolása stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kőfejtési tevékenységek, például a nyers kő kitermelése, lásd 14.11
– a malomkövek, csiszolóanyagok és hasonló termékek gyártása, lásd 26.81
– a nyers kő durva faragása és fűrészelése, lásd 14.11

26.8 Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

26.81 Csiszolótermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a malomkövek, a köszörüléshez és polírozáshoz alkalmazott kövek, a természetes és mesterséges

csiszolóanyagok (beleértve a hordozóra felvitt csiszolóanyagokat) gyártása.

26.82 Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fonalak, a szövetek, a ruházati cikkek – beleértve az azbesztruházatot is –, a fejvédők, a lábbelik, a

kötelek, a papír, a nemez stb. gyártása nemfém ásványi anyagból (azbeszt),
– a súrlódóanyagok, valamint ásványi anyagokkal és cellulózzal való kombinációjuk gyártása

(felszereletlen állapotban),
– az ásványi szigetelőanyagok (salakgyapot, kőgyapot és hasonló gyapotok, rétegelt vermikulit,

duzzasztott agyag és hasonló hőszigetelő anyagok, hangszigetelő és hangelnyelő anyagok) gyártása,
– a különböző ásványi anyagokból készült termékek (feldolgozott csillám, csillám-, tőzeg-, nem

villamossági célú grafittermékek stb.) gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az üveggyapot és termékeinek gyártása, lásd 26.14
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DJ   FÉMALAPANYAG, FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA

27 FÉMALAPANYAG GYÁRTÁSA

Ez az ágazat magában foglalja a vastartalmú és nem vastartalmú fémek olvasztását, finomítását ércből,
nyersvasból vagy fémhulladékból, elektrokohászati vagy  más kohászati eljárásokkal. Ebbe az ágazatba
tartozik az ötvözetek, a különleges és nagytisztaságú ötvözetek gyártása. Az olvasztás és finomítás
végterméke – általában tuskó (ingot) formájában – továbbfeldolgozandó: hengereléssel, húzással és
extrudálással lemezt, szalagot, rudat vagy huzalt; öntéssel öntvényt, továbbá más fémalapanyagot állítanak
elő belőle.

27.1 Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása

27.10 Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nyersvas- és tükörvasgyártás tömb, blokk vagy más elsődleges formában,
– a vasötvözet gyártása,
– a vas és ötvözetlen acél félkész termék gyártása,
– a tuskó (ingot) és más elsődleges formájú és félkész termék gyártása rozsdamentes acélból és egyéb

ötvözött acélból,
– a szögvas, az idom, a szelvény gyártása rozsdamentes acélból és egyéb ötvözött acélból,
– a rudak és a huzalok gyártása rozsdamentes acélból és egyéb ötvözött acélból,
– a síkhengerelt termékek gyártása vasból, vagy ötvözetlen acélból,
– a szögvas, az idom, a szerelvény gyártása vasból vagy ötvözetlen acélból,
– a rúd és a huzal gyártása vasból vagy ötvözetlen acélból,
– az aszádlemez gyártása,
– a vasúti pályaépítő anyagok, a szereletlen sín gyártása.

27.2 Csőgyártás

27.21 Öntöttvas cső gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az öntöttvas cső és a centrifugálisan öntött vas- és varratmentes acélcső gyártása,
– az öntöttvas csőszerelvény; menetes, karimás, tokos csőszerelvény, idomdarabok gyártása alakítható

és nem alakítható öntöttvasból, temperöntvényből és öntöttacélból.

27.22 Acélcsőgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a varratmentes cső gyártása melegen hengerelve, melegen sajtolva, melegen húzva, vagy hidegen

húzva, vagy hidegen hengerelve,
– a hegesztett cső gyártása hidegen vagy melegen alakítva és hegesztve, alakítva és hidegen húzva,

melegen alakítva és szűkítve,
– a csőszerelvények gyártása acélból:

•  lapos karimák, kovácsolt peremű karimák,
•  tompán hegesztett acél csőszerelvények,
•  menetes és egyéb acél csőszerelvények,
•  egyéb üreges acélprofil gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a centrifugálisan öntött varratmentes acélcsövek gyártása, lásd 27.21
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27.3 Vas, acél egyéb feldolgozása

27.31 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hidegen húzott, csiszolt, hántolt acélrúd vagy idomvas gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a huzalok húzása, feszítése, lásd 27.34

27.32 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bevont vagy bevonat nélküli síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű acéltermékek gyártása

tekercsben vagy hosszban, melegen síkhengerelt termék hideg újrahengerlésével.

27.33 Hidegen alakított acélidom gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nyitott acélidom gyártása a hengerelt lapos terméket fokozatosan hengerelve vagy sajtolással hajtogatva.

27.34 Acélhuzalgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az acélhuzal gyártása hideg húzással vagy feszítéssel.

27.4 Nem vas fémalapanyag gyártása

27.41 Nemesfémgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nemesfém-alapanyagok gyártása:

•  feldolgozatlan nemesfémek: arany, ezüst, platina stb. gyártása, finomítása,
– a nemesfémötvözetek gyártása,
– a nemesfém félkész termékek gyártása,
– az alapfémre hengerléssel felvitt ezüstbevonat gyártása,
– az alapfémre vagy ezüstre hengerléssel felvitt aranybevonat gyártása,
– az aranyra, az ezüstre vagy az alapfémre hengerléssel felvitt platina-, vagy platinacsoportba tartozó

nemesfémbevonat gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az óratok gyártása nemesfémből, lásd 33.50
– a nemesfém ékszer gyártása, lásd 36.22

27.42 Alumíniumgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az alumínium gyártása timföldből,
– az alumínium gyártása alumíniumhulladékból, elektrolízises finomítással,
– az alumíniumötvözet gyártása,
– az alumínium féltermék gyártása,
– az alumínium csomagolófólia gyártása,
– a timföld (alumínium-oxid) gyártása.
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27.43 Ólom, cink, ón gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ólom, a horgany és az ón gyártása ércből,
– az ólom, a horgany és az ón gyártása elektrolízises finomítással ólom, horgany és ón hulladékából,
– az ólom, a horgany és az ón ötvözeteinek gyártása,
– az ólom, a horgany és az ón féltermék gyártása.

27.44 Réz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a réz gyártása ércből,
– a réz gyártása elektrolízises finomítással rézhulladékból,
– a rézötvözetek gyártása,
– a drót és a szalag gyártása olvadóbiztosítékhoz,
– a réz féltermék gyártása.

27.45 Egyéb nem vas fém gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a króm, a mangán, a nikkel stb. gyártása ércből vagy oxidokból,
– a króm, a mangán, a nikkel stb. gyártása elektrolízises és alumíniumtermikus finomítással króm, mangán,

nikkel stb. hulladékából,
– a króm, a mangán, a nikkel stb. ötvözeteinek gyártása,
– a króm-, a mangán, a nikkel stb. féltermékek gyártása,
– a nikkeles kéneskő gyártása.

27.5 Fémöntés

Ebbe az alágazatba tartozik:
– a bérmunkában, a megrendelő előírásai szerint gyártott félkész termékek, különféle öntvények gyártása.

Nem ebbe az alágazatba tartozik:
– a kész (katalógus szerinti) öntött termékek gyártása, mint pl. csövek és hasonló cikkek, lásd 27.21
– a kazánok és radiátorok gyártása, lásd 28.2, 28.3
– az öntött háztartási eszközök gyártása, lásd 28.75

27.51 Vasöntés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a félkész vastermék gyártása,
– a szürke vasöntvény gyártása,
– a gömbgrafitos vasöntvény gyártása,
– a kovácsolható öntöttvas termék öntése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fémtermékek gyártása keretében történő öntvényöntés, lásd 27–36

27.52 Acélöntés

Ebbe a szakágazatba tartozik :
– a félkész acéltermékek gyártása,
– az acélöntvények bérmunkában történő öntése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fémtermékek gyártása keretében történő öntvényöntés, lásd 27–36
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27.53 Könnyűfémöntés

Ebbe a szakágazatba tartozik :
– a félkész alumínium-, magnézium-, titán-, berillium-, szkandium- és ittriumtermék gyártása,
– a könnyűfém öntvények bérmunkában történő öntése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fémtermékek gyártása keretében történő öntvényöntés, lásd 27–36

27.54 Egyéb nem vas fém öntése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nehézfémöntvények gyártása,
– a nemesfém öntvények bérmunkában történő öntése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fémtermékek gyártása keretében történő öntvényöntés, lásd 27–36

28 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA

A 28-as ágazat magában foglalja az olyan fémtermékek gyártását, amelyek funkciójuknál fogva statikusak,
mozdulatlanok, rögzítettek, beszereltek (pl. fémszerkezetek, tartályok, alkatrészek). Ezzel szemben a 29-es
ágazatba az előbbi fémtermékekből (és más anyagokból) összeszerelt, összeállított komplex (összetett)
termékek gyártása tartozik, amelyek mozgó alkatrészekkel rendelkeznek, kivéve a kizárólag villamos,
elektronikus vagy optikai rendszerű gépeket, készülékeket.

28.1 Fémszerkezet, épületelem gyártása

28.11 Fémszerkezet gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az építőipari fémszerkezetek gyártása,
– az ipari fémszerkezetek (nagyolvasztó, emelő- és anyagmozgató gépek stb. részére) gyártása,
– az előre gyártott épület gyártása, főleg fémből: felvonulási barakk, kiállítási épületmodul stb.,
– a saját gyártású fémszerkezet helyszíni technológiai szerelése,
– a fémszerkezet javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hajó részeinek gyártása, lásd 35.11
– a nem saját gyártású fémszerkezet helyszíni technológiai szerelése, lásd 45.21

28.12 Fém épületelem gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fémajtó, -ablak, ezek keretei, fémzsaluzat, kapu stb. gyártása,
– a saját gyártású fém nyílászáró szerkezet beépítése.

28.2 Fémtartály, fűtési kazán, radiátor gyártása

28.21 Fémtartály gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fémből készült, 300 liternél nagyobb tárolótérrel rendelkező tárolómedence, tartály és hasonló

edényzet gyártása, karbantartása,
– a sűrített vagy cseppfolyósított gáz tárolására szolgáló tartály gyártása fémből,
– a fémtartály helyszíni technológiai szerelése, javítása, karbantartása (nem épület fűtéséhez használt).
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a 300 litert meg nem haladó befogadóképességű fémhordó, -dob, -kanna, -vödör, -doboz stb. gyártása,

lásd 28.7
– a szállítótartály gyártása, lásd 34.20

28.22 Fűtési kazán, radiátor gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a központi fűtési (egyedi stb.) rendszerek fűtőtesteinek, radiátorainak gyártása,
– a központi fűtés és távhőszolgáltatás (távfűtés és melegvíz) kazánjainak gyártása,
– a forróvíztermelő, a központi fűtési és távfűtési kazán üzembe helyezése, javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az  ipari, erőművi felhasználású gőzkazánok gyártása, lásd 28.30
– az  elektromos üzemmódú fűtőtest gyártása, lásd 29.71
– a nem elektromos háztartási fűtőkészülékek gyártása, lásd 29.72

28.3 Gőzkazán gyártása

28.30 Gőzkazán gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vízgőzt vagy egyéb gőzt fejlesztő kazánok gyártása,
– a kazánüzemi segédberendezések gyártása: kondenzátor, tápvíz-előmelegítő, túlhevítő, gőzgyűjtő

 tartály, gőztároló,
– az atomerőmű-reaktor gyártása,
– a gőzkazán (kivéve: fűtési kazán) üzembe helyezése, javítása, karbantartása, beleértve az ipari üzemek

fémcsővezeték-rendszerének üzembe helyezését, javítását, karbantartását is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az izotópszétválasztó berendezés gyártása, lásd 29.56
– a központi és távfűtési kazán gyártása, lásd 28.22

28.4 Fémalakítás, porkohászat

28.40 Fémalakítás, porkohászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fémkovácsolás, -sajtolás, -préselés és -hengerlés,
– a porkohászat: fémtárgyak gyártása közvetlenül fémporból, hőhatással (szinterelve) vagy nyomással.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fémpor alapanyag gyártása, lásd 27

28.5 Fém felületkezelése, megmunkálása

28.51 Fém felületkezelése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fémek bevonása (fémmel, elektrolízissel, vegyi kezeléssel), anódos felületkezelése stb.,
– a fémek hőkezelése, egyengetése,
– a fémek sorjázása, homokfúvatása, koptatása, fényesítése és tisztítása,
– a fémek színezése, nyomtatása,
– a fémek bevonása nemfémekkel, lakkozás, zománcozás, képlékeny réteg felvitele,
– a fémek edzése, nemesítése, polírozása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a  megvárható szolgáltatások, lásd 52.74
– a fémek nemesfémmel bevonása hengerléssel, lásd 27.41
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28.52 Fémmegmunkálás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fém munkadarabok fúrása, esztergálása, marása, szikraforgácsolása, gyalulása, tükrösítése, üregelése,

kiegyensúlyozása, fűrészelése, köszörülése, élezése, hegesztése, egyéb összekapcsolása stb.,
– a lézerrel történő vágás, írás, gravírozás fémre,
– a gépek általános, mechanikai karbantartása és javítása,
– a fém, nemesfém tárgyak vésése, gravírozása.

28.6 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

28.61 Evőeszköz, késáru gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a háztartási evőeszközök pl. kés, villa, kanál gyártása,
– a különféle késáruk gyártása:

•  borotvakés, borotvapenge,
•  olló, hajnyíró készülék.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gépkések gyártása, lásd 28.62
– az üreges fém háztartási cikkek, edények, tálalóedények gyártása, lásd 28.75
– a nemesfém evőeszközök gyártása, lásd 36.22
– a vadászkés, a kard, a bajonett stb. gyártása, lásd 28.75

28.62 Szerszámgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gépek, mechanikai készülékek késeinek, vágóeszközeinek gyártása,
– a kéziszerszámok, pl. fogó, csavarhúzó gyártása,
– a fűrész, fűrészlap gyártása a körfűrészlappal és a láncfűrészlappal együtt,
– a kézi működtetésű kéziszerszámok, szerszámgépek: fúrók, lyukasztók, sajtológépek, marógépek

cserélhető szerszámainak gyártása,
– a kovácsszerszámok és az üllő gyártása,
– a satu, a csiptető gyártása,
– a mezőgazdasági, kertészeti és erdőgazdálkodási kéziszerszámok gyártása,
– a szerszámok javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gépi működtetésű kéziszerszámok gyártása, lásd 29.41

28.63 Lakat-, zárgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a lakat, zár, kulcs vasalása és hasonló fémáru gyártása épülethez, bútorhoz, járműhöz stb.,
– a zár, összetett zárszerkezet felszerelése, üzembe helyezése, javítása, karbantartása.

28.7 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

28.71 Vas, acél tárolóeszköz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a 300 litert meg nem haladó befogadóképességű vas- vagy acéltartály gyártása,
– a dob, kanna, vödör, csöbör gyártása,
– a vas, acél tárolóeszköz üzembe helyezése, javítása és karbantartása (űrtartalma nem éri el a 300 litert).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fémtartály, -medence, -edényzet gyártása, beleértve a 300 liternél nagyobb tárolóterű fémtartályt,

lásd 28.21
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28.72 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– kanna, tárolóedény, doboz, konzervdoboz, tubus gyártása élelmiszer-ipari és egyéb termékekhez,
– a fémkupak, -záróelem gyártása.

28.73 Huzaltermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a sodort huzal, kábel (szigetelés nélkül és nem a villamosság vezetésére alkalmazott szigetelt), fonott

szalag, heveder és hasonló termékek (pl. kábelkorbács) gyártása vasból, acélból, rézből vagy
alumíniumból, elektromos szigetelés nélkül,

– a huzaláruk: szögesdrót, huzalkerítés, -rács, drótháló, drótszövet stb. gyártása,
– a gombostű, szeg, varrótű, kötőtű gyártása,
– a hegesztő és forrasztó fémanyagok (pálcák, huzalok, elektródák), a fémszóró eszköz tölteteinek

gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szigetelt vezetékek gyártása, lásd 31.30
– a nem kézi használatú varrótű, kötőtű, lásd 29.54

28.74 Kötőelem, csavar gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szegecs, alátét és hasonló nem menetes kötőelem gyártása,
– a csavar, anya és menetvágó géppel előállított egyéb kötőelem gyártása,
– a rugógyártás:

•  lemezrugó, spirálrugó, huzalból készített csavarrugó,
•  rugólemez,

– a láncgyártás az erőátviteli lánc kivételével.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a lánctagos erőátviteli szerkezet gyártása, lásd 29.14
– az órarugók gyártása, lásd 33.50

28.75 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a háztartási fémtermékek gyártása:

•  sütőedény, tepsi, egyéb nem elektromos konyhai és tálalóedény,
•  fém laposedény (nem nemesfémből),
•  kis konyhai készülékek és tartozékaik,
•  fém súrolópárna,

– a fém fürdőkád, mosogató, mosdótál és hasonló termékek (nem nemesfémből) gyártása,
– a kisméretű irodai fémeszközök gyártása,
– a páncélszekrény, -doboz, széf, páncélozott ajtó gyártása,
– a vadászkés, kard, bajonett stb. gyártása,
– a hajópropeller gyártása,
– az egyéb különféle fémtermékek gyártása (nem nemesfémből):

•  fém védősisak, munkavédelmi fejfedő,
•  csat, kapocs, horog,
•  rendszámtábla,

– a máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék felszerelése, üzembe helyezése, javítása,
karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az evőeszközök és késáruk gyártása, lásd 28.61
– az evőeszközök, étkészletek gyártása nemesfémből, lásd 36.22
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DK GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA

29 GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA

Ebbe az ágazatba tartozik a gépek, berendezések gyártása, függetlenül attól, hogy azok milyen formában
(mechanikusan vagy erőhatással, melegítéssel) fejtik ki hatásukat, vagy az anyagokkal milyen műveleteket
végeznek (pl. anyagmozgatás, -kezelés, mérés, csomagolás), beleértve az erőfejlesztő és erőátviteli
mechanikai alkatrészek, részegységek, valamint az alapvető alkotóelemek és alkatrészek gyártását is. Ez az
ágazat tartalmazza a rögzített és mozgatható vagy kézi eszközöket (berendezéseket) is, tekintet nélkül arra,
hogy ipari, mezőgazdasági, katonai, építőmérnöki vagy lakossági felhasználásra szolgálnak. A
fegyvergyártás, illetve a speciális berendezések gyártása személyi és teherszállítás részére gép,
berendezés gyártása elkülönített telepeken szintén ebbe az ágazatba tartozik.

Nem ebbe az ágazatba tartozik az általános rendeltetésű fémtermékek gyártása (28-as ágazat), az
irányítóberendezések, számítógépek, mérő-, és tesztelőberendezések, áramelosztó és ellenőrző műszerek
gyártása (30-33-as ágazatok), valamint az általános rendeltetésű járművek, gépjárművek  gyártása (34-35-
ös ágazat).

A 29-es ágazat különbséget tesz az általános rendeltetésű gépek és alkatrészek gyártása, valamint  a
speciális felhasználásra készült gépek, alkatrészek gyártása között, pl. az alábbi termékek esetén:
– motorok (kivétel elektromos), turbinák, szivattyúk, kompresszorok, szelepek és transzformátorok,

kemencék, égőfejek, emelő és anyagmozgató berendezések, hűtőberendezések és  ventilátorok, egyéb
általános rendeltetésű gépek (pl. csomagolóeszközök, súlymérő gépek és víztisztító berendezések),

– mezőgazdasági gépek, szerszámgépek, gépek speciális ipari célokra (pl. fémgyártáshoz, építőmérnöki
munkához, bányászathoz, élelmiszer-, faáru-, textil-, papír-, nyomdai, műanyag és gumitermékek
előállításához),

– fegyverek, lőszerek,
– háztartási eszközök (villamos és nem villamos).

29.1 Mechanikai erőgép, energiaközlő gyártása

29.11 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a belső égésű szelepes motor és részeinek gyártása, kivéve: légi, közúti járművek és a motorkerékpárok

motorjai:
•  hajómotor és alkatrészei,
•  vasúti járművek motorja és alkatrészei,

– a turbina és részeinek gyártása:
•  vízgőzzel és egyéb gőzzel hajtott turbina,
•  vízturbina, vízkerék, ezek szabályozó egységei,
•  gázturbina,

– a motor, turbina üzembe helyezése, javítása, karbantartása (kivéve: légi-, közútijármű-motor).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szélenergiát hasznosító egyéb erőgép, szélturbina gyártása, lásd 29.12
– a villamos generátor gépcsoport gyártása, lásd 31.10
– a belső égésű motor villamos készülékeinek és villamos egységeinek gyártása, lásd 31.61
– a közúti, a légi járművek és a motorkerékpárok motorjának gyártása, lásd 34.10, 35.30, 35.41
– a turbóhajtómű, turbólégcsavaros repülőgép-hajtómű gyártása, lásd 35.30

29.12 Szivattyú, kompresszor gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vákuumszivattyú, a lég- és gázkompresszor gyártása,
– a folyadékszivattyú gyártása (mérőszerkezettel vagy anélkül),
– a hidraulikus, a pneumatikus és a szélenergiát hasznosító erőgépek és motorok gyártása,
– a szivattyú, a kompresszor üzembe helyezése, javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hidraulikus áttétmű gyártása, lásd 29.14
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29.13 Csap, szelep gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ipari fémszerelvények (csapok, szelepek) gyártása a szabályozó- és szívószeleppel együtt,
– az egészségügyi csapok és szelepek gyártása,
– a fűtési csapok és szelepek gyártása,
– a csap, szelep és hasonló szerelvény felszerelése, javítása és karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem keményített vulkanizált gumiból, üvegből vagy kerámiából készült szelep gyártása,

lásd 25.13, 26.15, 26.24
– a belső égésű motor szívó- és kipufogószelepeinek gyártása, lásd 29.11, 34.30, 35.30

29.14 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a golyós és görgős csapágyak és részeik gyártása,
– a mechanikai erőátvivő berendezések gyártása:

•  erőátviteli tengely, bütykös tengely, könyökös áttétmű és egyéb forgattyúk,
•  csapágyház és siklócsapágy,

– a fogaskerék, fogaskerekes és egyéb áttétmű, egyéb sebességváltó gyártása,
– a nem elektromágneses tengelykapcsoló és hajtást kapcsoló, egyéb szerkezet gyártása,
– a lendkerék és szíjtárcsa gyártása,
– a lánctagos erőátviteli szerkezet, erőátviteli lánc gyártása,
– a hidraulikus átviteli berendezés gyártása,
– a csapágy, erőátviteli elem beszerelése, javítása és karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyéb (nem erőátviteli) lánc gyártása, lásd 28.74
– az elektromágneses tengelykapcsoló gyártása, lásd 31.62

29.2 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

29.21 Kemence gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ipari villamos és egyéb, valamint laboratóriumi kemencék, kályhák gyártása a hamvasztókemencékkel,

a szemétégetőkkel együtt,
– a kemenceégők gyártása,
– a mechanikus tüzelőszerkezetek, rostélyok, hamueltávolítók stb. gyártása,
– az ipari és más termelő célú kemencék, kemenceégők üzembe helyezése, javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági szárítók gyártása, lásd 29.53
– a nem villamos sütőipari kemencék gyártása, lásd 29.53
– a fa-, papírpép-, papír-, papírlemez-szárító berendezések gyártása, lásd 29.56
– a háztartási sütők gyártása, lásd 29.71
– az orvosi, sebészeti és laboratóriumi sterilizálók gyártása, lásd 33.10

29.22 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kézi működtetésű és a gépi hajtású emelő-, szállító-, rakodó-, betöltő- és ürítőgépek gyártása:

•  csigasor, csörlő, emelőszerkezet, csigatárcsa, függőleges tengelyű csörlő,
•  daru, portáldaru, mozgatható emelőkeret, daruval szerelt teherszállító eszköz és hasonlók,
•  önjáró vagy vontatott üzemi szállítóeszköz, targonca emelő- és anyagmozgató szerkezettel

felszerelve vagy anélkül,
•  speciálisan emelő-, szállító-, betöltő- vagy ürítőműveletre tervezett mechanikai manipulátor és ipari

robot,
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– a konvejor, a drótkötélpálya, a folyadékszállító berendezés és hasonló folyamatos szállítóberendezés
gyártása,

– a felvonó, mozgólépcső, mozgójárda, az emelő- és anyagmozgató berendezések üzembe helyezése,
– a nem ipari technológiához tartozó felvonó, mozgólépcső javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a föld felszíne alatt felhasznált folyamatos működésű szállítóberendezések, elevátorok gyártása,

lásd 29.52
– a földkitermelő és -rakodógép gyártása, lásd 29.52
– a többcélú ipari robot gyártása, lásd 29.56
– az úszódaru, vasúti daru, közúti darus kocsi gyártása, lásd 34.10, 35.11, 35.20
– a nem ipari technológiához tartozó felvonó, teherfelvonó, mozgólépcső és mozgójárda üzembe helyezé-

se, lásd 45.31

29.23 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ipari hűtő-, fagyasztókészülék, -berendezés gyártása,
– a légállapot-szabályozó készülék, -berendezés gyártása,
– a hőcserélő gyártása,
– a nem háztartási szellőzőberendezés gyártása,
– a nem háztartási hűtőberendezés, légállapot-szabályozó üzembe helyezése, javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági szárítóberendezés gyártása, lásd 29.53
– a háztartási hűtő- és fagyasztókészülék gyártása, lásd 29.71
– a háztartási ventilátor gyártása, lásd 29.71

29.24 Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a súlymérő berendezés gyártása (kivéve: az érzékeny laboratóriumi precíziós mérlegeket:

•  háztartási, kereskedelmi, sík rakfelületű és hídmérlegek, folytonos anyagfolyamok súlymérő
berendezése, súlykészlet,

– a folyadékszűrő vagy -tisztító gép és készülék gyártása,
– a folyadékot, port kilövellő, porlasztó- vagy szórókészülékek gyártása: szórópisztoly, tűzoltó készülék,

homokfúvatással vagy vízgőzzel tisztító berendezés és hasonlók,
– a csomagoló- és pántológépek gyártása: töltő-, záró-, pecsételő-, kapszulázó-, tablettázó- és

címkézőgépek,
– a palacktisztító, -szárító gépek, az italgyártás levegőztető berendezéseinek gyártása,
– a kőolaj-feldolgozó, vegyipari, italgyártó lepárló, rektifikáló berendezés gyártása,
– a gázfejlesztő berendezés gyártása,
– a kalanderező-, hengerlőberendezés és hengereik gyártása,
– a centrifuga gyártása,
– a tömítés, és hasonló többrétegű, azonos anyagú, vagy eltérő anyagokból kombinált termék gyártása,
– az árukiadó automata gyártása,
– a kalander típusú vasalógép (mángorlógép) gyártása,
– a máshova nem sorolt egyéb általános gép üzembe helyezése, javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági permetezőberendezés gyártása, lásd 29.32
– a fém- vagy üveggyártó hengerlőberendezés és hengereik gyártása, lásd 29.51, 29.56
– a tejszeparátor gyártása, lásd 29.53
– a háztartási ventilátor gyártása, lásd 29.71
– a nagy érzékenységű laboratóriumi és precíziós mérlegek gyártása, lásd 33.20
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29.3 Mezőgazdasági gép gyártása

29.31 Mezőgazdasági traktor gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági, erdészeti traktor gyártása,
– az egytengelyes „gyalogjáró" kerti traktor gyártása,
– a mezőgazdasági traktor javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nyerges és egyéb közúti vontatók gyártása, lásd 34.10
– a közúti pótkocsi, nyerges pótkocsi gyártása, lásd 34.20

29.32 Egyéb mezőgazdasági gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kaszálógép, fűnyíró gép gyártása,
– az önrakodó, önürítő szerkezettel felszerelt mezőgazdasági pótkocsi és nyerges pótkocsi gyártása,
– a mezőgazdasági talajművelő, ültető-, trágyázógép gyártása:

•  eke, istállótrágya-szóró gép, sorvető gép, borona,
– az arató- és cséplőgép, válogató- és hasonló gépek gyártása,
– a fejőgép gyártása,
– a mezőgazdasági szóró-, permetezőgép, berendezés gyártása,
– az egyéb különféle rendeltetésű mezőgazdasági gépek, berendezések gyártása:

•  baromfitartási berendezések, méhészeti felszerelések, takarmány-előkészítő gép stb.
•  tojás-, gyümölcs-, vetőmag-, magtermés- és gabona- stb. tisztító-, válogató-, osztályozógép,

– az egyéb mezőgazdasági gép üzembe helyezése, javítása és karbantartása,
– az erdészeti gépek gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági kéziszerszámok gyártása, lásd 28.62
– a targonca gyártása, lásd 29.22
– a tejszeparátor gyártása, lásd 29.53
– a közúti pótkocsi, nyerges pótkocsi gyártása, lásd 34.20

29.4 Szerszámgépgyártás

29.41 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a pneumatikus és a motoros kéziszerszámok gyártása,
– a nem motormeghajtású láncfűrész alkatrészeinek, a pneumatikus eszközök, a kézi eszközök

alkatrészeinek gyártása,
– az elektromosmotor-meghajtású kézi szerszámok alkatrészeinek gyártása.

29.42 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fém megmunkálására szolgáló lézeres szerszámgépek gyártása,
– a fém megmunkálására szolgáló esztergáló-, fúró- és marógépek gyártása,
– az egyéb fémmegmunkáló gépek gyártása,
– a fémmegmunkáló gépek alkatrészeinek és tartozékainak gyártása,
– a fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése, javítása, karbantartása.

29.43 Egyéb, máshova nem sorolt szerszámgép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kő, fa és hasonló kemény anyagot (pl. műanyag, hideg üveg) megmunkáló szerszámgépek gyártása,
– a forrasztó-, keményforrasztó és hegesztőeszközök gyártása, felszíni hőkezelése és forró porlasztásra

szolgáló gépek gyártása,
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– a munkadarab- és szerszámtartó készülékek gyártása,
– a szerszámgépek munkatartályának gyártása,
– a szerszámgépekhez tartozó szétválasztó fejek és egyéb speciális tartozékok gyártása,
– a fa, parafa, keménygumi és hasonló kemény anyagok megmunkálására szolgáló szerszámgépek

alkatrészeinek gyártása,
– a hegesztőgépek alkatrészeinek és tartozékainak gyártása,
– az egyéb, máshova nem sorolt szerszámgép üzembe helyezése, javítása és karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kéziszerszám vagy szerszámgép cserélhető szerszámainak gyártása, lásd 28.62
– a kohászati berendezések gyártása, lásd 29.51
– a bányászati és kőfejtő gépek gyártása, lásd 29.52

29.5 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

29.51 Kohászati gép gyártása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a forró fém kezelését végző gépek, berendezések gyártása:

•  konverter, kokillaöntés berendezései, öntőüst, öntőberendezés,
– a fémhengermű és ilyen berendezések hengereinek gyártása,
– a kohászati berendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az öntőszerszám (a kokillaöntő szerszám nélkül), kokilla és öntödei formakészítő gép gyártása,

lásd 29.56

29.52 Bányászati, építőipari gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a föld felszíne alatt felhasznált folyamatos működésű szállítóberendezések, elevátorok gyártása,
– a bányászati fúró, aknamélyítő, alagútkészítő berendezések gyártása (beleértve a kőolaj-, földgáz- fúró-

és kitermelő-berendezést),
– az ásványok kezelését végző: rostáló-, válogató-, osztályozó-, zúzó-, aprító-, őrlő- stb. gép gyártása, az

öntödei formázógéppel együtt,
– a habarcs- és betonkeverő gép gyártása,
– a földmunkagép gyártása:

•  földtológép (dózer) és ferdelapátos lemezű földmunkagép, földgyalu, földnyeső, talajegyengető gép,
mechanikai ásószerkezet és ásó-rakodó gép stb.,

– a cölöpverő és -kiemelő berendezés, habarcsszóró, bitumenszóró, betonfelületet simító és hasonló
berendezés gyártása,

– a talajegyengető gép lapátjainak gyártása,
– a fenti termékek üzembe helyezése, javítása és karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az emelő- és szállítóberendezések gyártása, lásd 29.22
– a kerekes traktor gyártása, lásd 29.31
– a kőmegmunkáló szerszámgépek gyártása a kőfűrészelés és -tisztítás gépeivel együtt, lásd 29.43
– a betonkeverő gépjármű gyártása, lásd 34.10

29.53 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági szárító gyártása,
– a tejfeldolgozó gép (fölöző) gyártása:

•  tejszeparátor,
•  tejkezelő gépek (pasztörizáló-, homogenizáló-, sterilizálógépek),
•  tejterméket készítő gép: vajköpülő, -feldolgozó, -olvasztó gépek,
•  sajtkészítő (homogenizáló-, olvasztó-, sajtoló- stb.) gépek,
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– a malomipari gépberendezések gyártása:
•  őrlőmalom, morzsadaráló (száraz pékáruhoz), feltöltőberendezés, szitálógép, korpatisztító,

keverőgép, rizshántoló, borsóaprító,
– a borfeldolgozás, üdítőital-gyártás sajtoló-, zúzó- és hasonló berendezéseinek gyártása,
– a sütőipari (makaróni-, spagetti- és hasonló) tésztagyártó gép gyártása,
– a nem villamos sütőkemence, tésztakeverő, -elosztó, olvasztó, szeletelő, tortaformáló stb. berendezés

gyártása,
– az egyéb különféle élelmiszerek feldolgozási folyamataiban felhasznált gépek, berendezések gyártása:

•  édesipari, kakaó-, csokoládé-, cukorfeldolgozó, sörgyártó, baromfi-feldolgozó, gyümölcs- és dió-
feldolgozó, hal-, kagyló- és más tengeri eredetű élelmiszert feldolgozó berendezés, valamint az
élelmiszerek, italok ipari előkészítését, feldolgozását végző egyéb gép, berendezés,

– az állati, növényi zsír, olaj kivonásához, feldolgozásához felhasznált gépek gyártása,
– a dohányfeldolgozási, cigaretta- és szivargyártási, pipa- és vágódohány-, tubákgyártási gép gyártása,
– a szállodai, éttermi, konyhaüzemi gép és az élelmiszer-feldolgozó gépek speciális alkatrészeinek

gyártása,
– az élelmiszer-, dohányipari gép üzembe helyezése, javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a csomagoló-, pántoló- és súlymérő-berendezés gyártása, lásd 29.24
– a tojás, gyümölcs, egyéb termés tisztító-, válogató- vagy osztályozógép gyártása, lásd 29.32

29.54 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a textilgépek gyártása:

•  mesterséges textilszálak, -anyagok, -fonalak előkészítő, gyártó, extrudáló, nyújtó, terjedelmesítő
(texturáló), vágó gépe, berendezése,

•  textilszál-előkészítő gép: gyapotmagtalanító, bálabontó, farkasoló, előfonó (gyapotszalagozó),
gyapjúmosó, gyapjúszínező  (-karbonizáló), fésülő-, kártoló-, motollázó- stb. gép,

•  fonógép,
•  textilfonal-előkészítés gépei: csévélő, felvető és kapcsolódós berendezései,
•  szövőgép, szövőszék, beleértve a kézi szövőszéket,
•  kötőberendezés,
•  háló-, tüll-, zsinór-, csipkegyártó és hasonló gép,

– a textilgyártó gépek segédgépeinek és berendezéseinek gyártása:
•   nyüstös és Jacquard-gép, automatikus gépleállító és cséveváltó, orsó, szárnyas orsó stb.,

– a textilkikészítő gép gyártása:
•  textilszövetmosó, -fehérítő, -színező, -írező, -kikészítő, -bevonó vagy -impregnáló berendezés,
•  textilszövet fel- és lecsévélő, -hajtogató, -vágó, -cakkozó berendezései,

– a textiltisztító gép gyártása:
•  vasalógép, ráolvasztó sajtológép,
•  mosodai mosó- és szárítóberendezés,
•  száraz vegytisztító berendezés,

– a varrógép, varrógépfej és varrógéptű gyártása,
– a nemez-, a nem szőtt textíliát készítő és kikészítő berendezés gyártása,
– a bőrfeldolgozó gép gyártása:

•  nyersbőr-, -irha és -bőr előkikészítő, -cserző és -feldolgozó gép,
•  cipőgyártás és -javítás gépei, és egyéb bőr- és szőrmefeldolgozási terméket gyártó gép,

– a textil-, ruházati-, bőripari gép üzembe helyezése, javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a Jacquard-gépek papír- vagy kartonkártyáinak gyártása, lásd 21.25
– a kalander típusú vasalógépek (mángorlógépek) gyártása, lásd 29.24
– a könyvkötészet gépeinek gyártása, lásd 29.56
– a háztartási mosó- és szárítógépek gyártása, lásd 29.71
– a varrótű, kötőtű és hasonló cikkek gyártása kézi használatra, lásd 28.73
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29.55 Papíripari gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a papírpép- (cellulóz-)gyártó gép gyártása,
– a papír- és a  papírlemezgyártó gép gyártása,
– a papír- és a papírlemezterméket gyártó gép gyártása,
– a papíripari gép üzembe helyezése, javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fa-, papírpép-, papír- és papírlemez-szárító berendezések gyártása, lásd 29.56

29.56 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a lágygumi- vagy műanyag-feldolgozó, gumi- és műanyag terméket gyártó gép gyártása:

•  gumi- és műanyag terméket extrudáló-, fröccsöntőgép, járműgumiabroncs-készítő vagy -felújító és
egyéb speciális gumi- és műanyag terméket gyártó gép,

– a nyomdai és könyvkötő gép gyártása,
– a formadoboz, öntőminta gyártása bármely anyag öntéséhez; öntőszerszám, öntőminta, présforma

készítése,
– az egyéb különféle speciális gép és berendezés gyártása: villamos vagy elektronikai fényforrás, cső és

izzólámpa-szerelés speciális gépei, berendezései; üveg és üvegtermék, üvegszál és kábel aprításához
vagy forró megmunkálásához, hengerléséhez felhasznált gépek; izotópszétválasztó gép, kötélgyártó
berendezés stb.,

– a többcélú ipari robot és mindezek máshova nem sorolt, egyéb speciális alkatrészei gyártása,
– a fa-, papírpép-, papír-, papírlemez-szárító berendezés gyártása,
– az ipari ruhaszárító centrifuga gyártása,
– a kötélverő gépek stb. gyártása,
– a máshova nem sorolt egyéb speciális gép üzembe helyezése, javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kemény gumit és műanyagot, hideg üveget megmunkáló gépek gyártása, lásd 29.43
– a háztartási felszerelések gyártása, lásd 29.7
– a háztartási ruhaszárító centrifuga gyártása, lásd 29.71

29.6 Fegyver-, lőszergyártás

29.60 Fegyver-, lőszergyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a harckocsi (tank) és egyéb harcjármű gyártása,
– a tüzérségi felszerelés és ballisztikus lövedék gyártása,
– a kis kaliberű fegyver gyártása,
– a hadi lőszerek gyártása,
– a vadász- és sportfegyver vagy védelmi lőfegyver és ezek lőszereinek gyártása,
– a robbanószer, mint pl. bomba, akna, torpedó és mindezek máshova nem sorolt egyéb, speciális

alkatrészeinek  gyártása,
– a fegyver, fegyverrendszer üzembe helyezése, javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ütésre robbanó gyutacs, detonátor, jelzőrakéta gyártása, lásd 24.61
– a vadászkés, kard, bajonett gyártása, lásd 28.75
– a bankjegyet, értéktárgyat szállító páncélozott autó gyártása, lásd 34.10
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29.7 Máshova nem sorolt háztartási készülék gyártása

29.71 Háztartási villamos készülék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a villamos háztartási készülék: hűtő- és fagyasztókészülék, mosogató-, mosó- és szárítógép, háztartási

ruhaszárító centrifuga, porszívó, padlófényesítő, hulladékkezelő, őrlő-, keverő-, gyümölcsfacsaró,
konzervnyitó készülék, villamos borotva és fogkefe, késélesítő, szellőző és szagtalanítókészülék
gyártása,

– a villamos háztartási hőkészülék: villamos melegvízkészítő (bojler), villamos takaró, villamos hajszárító, -fésű
és -kefe, -göndörítő, villamos gőzölős vasaló, háztartási villanykályha, ventilátor, légkondicionáló (irodai is),
villamos sütő, mikrohullámú sütő, tűzhely, főzőlap, kenyérpirító, kávé- és teafőző, serpenyő,  pörkölő,
grillsütő, villamos hőtárolós készülék, fűtőellenállás stb. gyártása,

– a professzionális villamos készülék üzembe helyezése, javítása és karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a varrógép gyártása, lásd 29.54
– az ipari centrifuga gyártása, lásd 29.56

29.72 Nem villamos háztartási készülék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem villamos háztartási főző- és fűtőkészülék gyártása:

•  nem villamos teremfűtő készülék, kályha, konyhai tűzhely, rostély, kályha, vízmelegítő, főzőkészülék,
melegítő lap,

– a nem villamos háztartási készülékek speciális alkatrészeinek gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kereskedelmi (üzleti) jellegű konyha ételkészítő gépeinek gyártása, lásd 29.53

DL VILLAMOS GÉP, MŰSZER GYÁRTÁSA

30 IRODA-, SZÁMÍTÓGÉPGYÁRTÁS

Az irodagép (pl. fénymásoló, készpénzszámoló stb.) és a számítógép gyártása magában foglalja az üzembe
helyezést, de nem tartalmazza a karbantartást (72.5), a szoftvertervezést (72.2) és az elektronikai
alkatrészek gyártását (32.1). Ezeket a gépeket gyakran lízingelik (71.3 egyéb gépek és berendezések
bérlése), amennyiben a gyártó lízingeli, akkor ez az értékesítés formájának tekintendő.

30.0 Iroda-, számítógépgyártás

30.01 Irodagépgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mechanikus és villamos írógép gyártása,
– a szövegfeldolgozó gép gyártása,
– az irodai (hektográf vagy stenciles) sokszorosítógép, címezőgép és irodai (lapra, ívre nyomtató)

ofszetgép gyártása,
– a számológép, pénztárgép, postai bérmentesítő gép, speciális végberendezés gyártása jegykiadó és

helyfoglaló gépekhez stb.,
– az egyéb különféle irodai gép és készülék gyártása: érmeválogató, -kötegelő, -számláló, automatikus

bankjegyszámláló, levélnyitó, postai válogató, ceruzahegyező, lyukasztó, tűző stb.,
– az irodagépek speciális alkatrészeinek gyártása,
– az irodagépek üzembe helyezése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az irodagépek javítása, karbantartása, lásd 72.50
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30.02 Számítógép, készülék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az automatikus adatfeldolgozó gép, mikroszámítógép gyártása:

•  digitális gép,
•  analóggép,
•  hibridgép,

– a perifériális készülékek gyártása:
•  nyomtató, terminál stb.,
•  mágneses vagy optikai olvasó,
•  adatátíró gép kódolt formájú jelhordozóra stb.,

– a számítógép üzembe helyezése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a számítógépek elektronikai alkatrészeinek gyártása, lásd 32.10
– az elektronikus játék gyártása, lásd 36.50
– a számítógéprendszer javítása, karbantartása, lásd 72.50

31 MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP GYÁRTÁSA

31.1 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

31.10 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a váltóáramú (AC) motor gyártása,
– a váltóáramú (AC) generátor gyártása,
– az univerzális váltó- és egyenáramú (AC/DC) motor gyártása,
– az egyenáramú (DC) motor és generátor gyártása,
– az egyen- vagy váltóáramú (AC/DC) generátor-gépcsoport gyártása,
– a forgógépes vagy statikus áramátalakító készülék gyártása,
– a villamos transzformátor gyártása,
– az erősáramú és egyéb egyenirányító készülék, berendezés gyártása,
– az akkumulátortöltő gyártása,
– és mindezek máshova nem sorolt egyéb speciális alkatrészeinek gyártása,
– a villamos motor, áramfejlesztő üzembe helyezése, javítása és karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a járművek generátorának, indítómotorjának gyártása, lásd 31.61
– a diódák, csövek gyártása, lásd 32.10

31.2 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

31.20 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a villamos áramkör kapcsolására vagy védelmére, valamint az áramkörön belüli és más villamos

áramkörökhöz való csatlakozásra szolgáló készülékek; kapcsoló, biztosíték, világítási áramkör,
feszültséghatároló, túlfeszültség-levezető, csatlakozó, kapcsolószekrény, jelfogó, foglalat, világítótest
gyártása,

– a villamos vezérlés, elosztás táblái, áramköri lapjai, konzoljai, asztalai, szekrényei és egyéb
alapegységei gyártása,

– mindezek máshova nem sorolt, egyéb speciális alkatrészeinek gyártása,
– az áramelosztó és  -szabályozó készülékek üzembe helyezése, javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az olvadó biztosíték huzaljának, -szalagjának gyártása, lásd 27.4
– a vezetékes távbeszélő-, távírótechnika táblájának, áramköri lapjának, konzoljának gyártása, lásd 32.20
– a szén- és grafitelektróda-gyártás, lásd 31.62
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31.3 Szigetelt vezeték, kábel gyártása

31.30 Szigetelt vezeték, kábel gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szigetelt vezeték, kábel, szalag és egyéb szigetelt vezető, koaxiális kábel és egyéb koaxiális villamos

vezetők gyártása csatlakozóba  illesztve vagy anélkül,
– az optikai szál, a kódoltadat-átviteli kábel gyártása, távközlési, video-, irányítástechnikai stb. jelhez.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szigetelés nélküli nemvas fémanyagú huzal gyártása, lásd 27.4
– a szigetelés nélküli kábel és nem a villamosság vezetésére alkalmazott szigetelt kábel gyártása,

lásd 28.73
– a motor, jármű elektromos tartozékkészletének gyártása, lásd 31.61
– a kábelkorbács (nem szigetelt fémkábelből gyártott típusai) gyártása, lásd 28.73
– az élőképátvivő optikai szál és optikai kábel gyártása: üregvizsgáló (endoszkóp), bevilágító, tükröző,

lásd 33.40

31.4 Akkumulátor, szárazelem gyártása

31.40 Akkumulátor, szárazelem gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a primer elem és telep, valamint speciális alkatrészeinek gyártása,
– a villamos akkumulátor és alkatrészeinek gyártása.

31.5 Világítóeszköz gyártása

31.50 Világítóeszköz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a villamos izzószálas és kisüléses fényforrás gyártása:

•  ultraibolya és infravörös lámpa,
•  ívkisüléses lámpa,
•  villanólámpa (körte és kocka) stb.,

– a villamos lámpák és világítási szerelvényeinek gyártása:
•  csillár, asztali, íróasztal és ágy melletti, fölötti padló- és állólámpák (a nem villamos lámpák is),
•  hordozható villamos lámpa,
•  világító cégtábla, világító névtábla,
•  épületen kívüli és köztéri világítás készülékei,
•  karácsonyfa világító díszei.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a villamos járművilágító és jelzőkészülékek gyártása, lásd 31.61

31.6 Egyéb villamos termék gyártása

31.61 Máshova nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a belső égésű motor villamos gyújtó-, indítókészülékei gyártása: gyújtómágnes, mágneses dinamó,

gyújtótekercs, gyújtógyertya, izzógyertya, indítómotor, generátor (dinamó, szinkrongenerátor)
feszültségszabályozó stb.,

– a kerékpár, gépjármű villamos világító, hang- és fényjelző készülékei: lámpa, kürt, sziréna stb. gyártása,
– az elektromostartozék-készlet gyártása,
– az ablaktörlő, villamos fagy- és páramentesítő készülék gyártása gépkocsihoz és motorkerékpárhoz,
– a kerékpárdinamó gyártása,
– a máshova nem sorolt motor- és járművillamossági cikkek speciális alkatrészeinek gyártása,
– a motor, gépjármű, motorkerékpár villamos berendezéseinek beszerelése, üzembe helyezése.
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31.62 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az autópálya, közút, vasút, villamosvasút, vízi út, kikötő, kikötői rakodótér, repülőtér villamos jelző-,

biztonsági, forgalomirányító készülékei gyártása,
– az egyéb különféle villamos hang- és vizuális jelzőkészülék gyártása:

•  harang, sziréna, kijelzőtábla (panel), betörés- és tűzriasztó felszerelés stb.,
– az elektromágnes gyártása, beleértve az elektromágneses vagy állandó mágneskapcsolót,

tengelykapcsolót, féket,  kuplungot  vagy emelőfejet,
– a villamos gép, készülék szigetelő szerelvényeinek gyártása, a kerámia vagy műanyag szigetelő

kivételével,
– a szén- vagy grafitelektróda gyártása,
– a villamos vezető cső és csőcsatlakozásai gyártása, szigetelt villamos fémvezeték,
– az egyéb különféle villamos gép és készülék gyártása: részecskegyorsító, jelgenerátor, bányászati

vészjelző készülék (pl. gázdetektor) stb.,
– a máshova nem sorolt egyéb villamos készülék üzembe helyezése, javítása és karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az üveg lámpabura gyártása, lásd 26.15
– a villamos elven működő kézi szórópisztoly gyártása, lásd 29.24
– a villamos fűnyíró gép gyártása, lásd 29.32
– a villamos borotva gyártása, lásd 29.71
– az elektroncső – beleértve a hideg katódú csöveket is – gyártása, lásd 32.10
– a gyógyászati, fogorvosi villamos kézi készülékek gyártása, lásd 33.10
– a teljesítménykondenzátor gyártása, lásd 32.10
– az út, vasút stb. világító- vagy jelzőberendezés technológiai szerelése, lásd 45.34
– a kerámiaszigetelő gyártása, lásd 26.23
– a műanyag szigetelő gyártása, lásd 25.24

32 HÍRADÁS-TECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA

Ez az ágazat tartalmazza a műsorszóró, adó-vevő, felvevő- és lejátszóberendezések és -készülékek
gyártását. Az ágazat magában foglalja az összes félkész terméket a professzionálistól az általános
rendeltetésűig. A professzionális eszközök üzembe helyezése és javítása is ebbe az ágazatba tartozik, a
háztartási berendezések és készülékek javítása ellenben az 52.7-es alágazatba, a riasztók, antennák
üzembe helyezése pedig a 45.3-as alágazatba.

32.1 Elektronikai alkatrész gyártása

32.10 Elektronikai alkatrész gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az izzó, hideg- vagy fotókatódos elektroncső gyártása:

•  televízió-képcső, televízió-kameracső, képátalakító és képerősítő, mikrohullámú cső, vevő- vagy
erősítőcső stb.,

– a dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz gyártása,
– a fotóérzékelő félvezető eszköz gyártása, beleértve a fotocellát, napelemet is,
– a szerelt piezoelektromos kristály gyártása,
– az elektronikai integrált áramkör és szerelt mikroelektronikai egység gyártása:

•  monolitikus, hibrid, integrált áramkör és tokozott, szerelt mikroelektronikai egység, mikroelektronikai
modul és hasonlók,

– a nyomtatott áramkör gyártása,
– a villamos kondenzátor, a teljesítménykondenzátor gyártása,
– a villamos ellenállás (potenciométerrel, reosztáttal együtt) gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fűtőellenállás gyártása, lásd 29.71
– a transzformátor gyártása, lásd 31.10
– a villamos kapcsoló gyártása, lásd 31.20
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32.2 Ipari híradás-technikai termék gyártása

32.20 Ipari híradás-technikai termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a televíziós közvetítőberendezés gyártása, beleértve az átjátszó (reléző) és ipari televízió adóberendezést,
– a televíziókamera gyártása,
– a rádióadás közvetítőberendezéseinek gyártása,
– a rádiótelefon közvetítőberendezéseinek gyártása:

•  helyhez kötött adó, adó-vevő, közlekedési eszköz rádiótelefonja, egyéb rádiótelefonos, rádióhívó
(transzponder) készülék stb.,

– a vezetékes távbeszélő- és távírókészülék és ezek speciális alkatrészei gyártása:
•  telefonkészülék, telefaxkészülék, automatikus és nem automatikus telefonközpont, kapcsolás-

technikai berendezés, telex, távírókészülék, a vezetékes távbeszélő távíró-technikai táblájának,
áramköri lapjának, konzoljának  stb.,

– a televízió- és rádióadó-berendezés üzembe helyezése, javítása és karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az elektronikai alkatrész gyártása, lásd 32.10
– az épület elektromos vezetékének szerelése, lásd 45.31
– a mobiltelefonok javítása, lásd 52.74

32.3 Híradás-technikai fogyasztási cikk gyártása

32.30 Híradás-technikai fogyasztási cikk gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a televízió-vevőkészülék (videomonitor, videovetítő) gyártása,
– a videorögzítő és -lejátszó készülék („camcorder" típus is) gyártása,
– a rádióműsor-vevő készülék, DVD-felvevők, -lejátszók gyártása,
– a mágnesszalagos és egyéb hangrögzítő készülék gyártása (a telefon-üzenetrögzítő és kazettás

készülék is),
– a lemezjátszó (record deck), kazettás, CD- és egyéb lejátszókészülék stb. gyártása,
– a digitális fotokamerák gyártása,
– a mikrofon, hangszóró, fejhallgató, fülhallgató, erősítő- és hangerősítő készülék gyártása,
– a lejátszófej, lemezjátszó kar, (a filmvetítő) hangfej, a speciális lemezjátszóasztal, a lemezvágó, az

antenna, a reflektor és a rotor, a kábeles átalakító, a televíziódekóder gyártása,
– a hangosítás villamos akusztikai készülékei – beleértve a kaputelefont, a házi telefonrendszert szimultán

tolmácsberendezést, elektronikus szavazatszámlálót, konferenciarendszert, hordozható hangfrekvenciás
és  személyi  hívó készüléket is –, rádiótelefon és rádiótávíró vevőkészülék gyártása,

– a professzionális (a hangstúdiókban, konferenciatermi és más nézőtéri hangosító rendszerekben használt)
rádió- és  televízióvevő, hang- és videotechnikai berendezés üzembe helyezése, javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a felvételt tartalmazó audio-  és videolemez, -szalag, CD, DVD kiadása és másolása, felvétele,

lásd 22.1, 22.3, 92.11
– az elkészített, de felvételt nem tartalmazó (üres) hang- és képhordozó eszköz gyártása, lásd 24.65
– a háztartási rádió, televízió és más készülék javítása, lásd 52.72
– a helyhez kötött antenna, parabolaantenna javítása, lásd 45.31

33 MŰSZERGYÁRTÁS

Ez az ágazat nemcsak a tudományos és műszaki műszerek (pl. elektromos diagnosztikai készülékek,
repüléstechnikai berendezések stb.) gyártását tartalmazza, hanem a fényképészeti és filmtechnikai
eszközök, az ipari folyamatirányító berendezések, valamint a személyes használati tárgyak (pl. óra,
szemüveg stb.) gyártását is. A 33-as ágazatba sorolt termékek közül az ipari műszerek üzembe helyezése
és javítása is ugyanebbe az ágazatba tartozik, míg a személyes használati tárgyak javítása az 52.7
alágazatba sorolandó.
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33.1 Orvosi  műszer gyártása

33.10 Orvosi műszer gyártása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gyógyászati, sebészeti, fogorvosi, állatorvosi műszer és készülék gyártása:

•  villamos diagnosztikai készülék, pl. az EKG, az ultrahangos diagnosztikai készülék, szcintillációs
ernyő, NMR- (nukleáris mágneses magrezonanciás tomográf) készülék, gyógyászati, fogorvosi
villamos kézikészülék, fogorvosi fúrókészülék, sterilező, szemészeti készülék stb.,

– az orvosi fecskendő, tű, tükör, reflektor, üregvizsgáló (endoszkóp) stb. gyártása,
– a röntgensugárzással, alfa-, béta- vagy gammasugárzással működő készülék gyártása (ember- és

állatgyógyászati, valamint egyéb felhasználásra):
•  röntgencső, nagyfeszültségű generátor, vezérlőegység, asztal, röntgenképernyő stb.,

– a gyógyászati, sebészeti, fogorvosi, állatorvosi és egyéb speciális orvosi bútorzat gyártása:
•  műtőasztal, kórházi ágy mechanikai szerelvényekkel, fogorvosi szék,

– a mechanikus kezelő, masszírozó, pszichológiai vizsgálóberendezés, ózon- és oxigénterápiás,
mesterséges lélegeztető  készülék, gázmaszk stb. gyártása,

– az ortopédiai készülék gyártása:
•  mankó, sebészeti heveder, sín, rögzítőkötés, sérvkötő, egyéb rögzítőeszköz, műfog, művégtag, az

emberi test egyéb mesterségesen pótolt része, hallásjavító eszköz, szívritmus-szabályozó stb.,
– az ortopéd cipő gyártása,
– az orvosi és sebészeti berendezés és készülék üzembe helyezése, javítása és karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fogászati cement, valamint a csontműtéti csontcement és hasonló anyag gyártása, lásd 24.42
– a hőmérő gyártása, lásd 33.20
– a látásjavító optikai lencse, szemüvegkeret, optikai mikroszkóp gyártása, lásd 33.40
– a gyógyászati célú vatta, géz, pólya, kötszer, sebvarró fonal gyártása, lásd 24.42

33.2 Mérőműszer gyártása

33.20  Mérőműszer gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nagy érzékenységű laboratóriumi mérleg, precíziós mérleg gyártása,
– a rajzoló-, jelölő-, matematikai számolóeszköz gyártása:

•  mérőrúd, mérőszalag, mikrométer, idomszer és mérőeszköz stb.,
– a mikroszkóp és diffrakciós készülék gyártása (optikai mikroszkóp nélkül),
– a villamosságot mérő- és vizsgáló eszköz: oszcilloszkóp, spektrumanalizátor, áthallásmérő,

áramfeszültség- és ellenállásvizsgáló műszer stb. gyártása,
– a nem villamosság mérő-, vizsgáló eszközeinek gyártása:

•  sugárzásérzékelő és -számláló, járműmotor vizsgálatának, szabályozásának felszerelései stb.,
– a navigációs, meteorológiai, geofizikai és hasonló rendeltetésű műszer, berendezés gyártása:

•  geodéziai műszer, óceánkutató, hidrológiai műszer, szeizmográf, távmérő, robotpilóta, sextáns,
ultrahangos mérőberendezés, légi navigációs műszer és rendszer, radarkészülék, rádió-távirányító
eszköz, a rádiós navigálást támogató eszköz, iránytű stb.,

– a vételezett áram, víz, gáz, üzemanyag stb. mennyiségét mérő készülék gyártása,
– az anyagok fizikai jellemzőit vizsgáló gép, készülék gyártása,
– a fizikai, kémiai mérő, elemző műszer és készülék gyártása:

•  polariméter, fotométer, refraktométer, koloriméter, spektrométer, pH-mérő, viszkoziméter,  felületife-
szültség-mérő stb.,

– a folyadék és gáz áramlását, szintjét, nyomását vagy egyéb jellemzőit vizsgáló műszer és készülék
gyártása:
•  áramlásmérő, szintmérő, feszmérő /manométer/, hőmennyiségmérő stb.,

– az egyéb különféle mérő-, ellenőrző-, vizsgálókészülék, -műszer, -gép gyártása:
•  hidrométer, hőmérő, barométer, fordulatszámláló, taxaméter, lépésszámláló, tachométer, higromé-

ter, kiegyensúlyozógép, fékpad, komparátor stb.,
– az optikai mérő-, vizsgálóműszer, -készülék gyártása,
– a légi navigációs eszköz és rendszer, radarberendezés, rádió-távirányítási és rádiónavigációs

berendezések gyártása,
– az ipari mérőműszer üzembe helyezése, javítása, karbantartása.
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mérőszerkezetet tartalmazó szivattyú gyártása, lásd 29.12
– a gyógyászati és sebészeti műszer gyártása, lásd 33.10
– az ipari folyamatirányító berendezés gyártása, lásd 33.30
– a binokuláris, monokuláris távcső gyártása, lásd 33.40
– az optikai mikroszkóp gyártása, lásd 33.40
– az időmérő készülék, óra gyártása, lásd 33.50
– a háztartási vízmérő, gázmérő, villanyóra bekötése, technológiai szerelése szolgáltatásai, lásd 45.31
– a háztartási vízmérő karbantartása, lásd 41.00
– a háztartási gázmérő, villanyóra karbantartása, lásd 40.10, 40.20

33.3 Ipari folyamatirányító rendszer gyártása

33.30 Ipari folyamatirányító rendszer gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ipari folyamatirányító rendszerek tervezése és szerelése,
– a különböző gépeket, szállítóeszközöket és központi irányítórendszert tartalmazó automatizált ipari üzem

tervezése és szerelése.

33.4 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása

33.40 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyszerű és összetett optikai elemek gyártása:

•  műanyag, nem üveg anyagú megmunkálatlan optikai elem,
•  prizma, lencse, optikai tükör, színszűrő, polarizáló elem stb. üvegből vagy egyéb anyagból,
•  optikailag megmunkált optikai üvegelem,
•  élő képet továbbító optikai szál és kábel: endoszkóp, fénytovábbító, élőkép-továbbító,
•  szemüveglencse, kontaktlencse,
•  szemüvegkeret, keret optikailag megmunkált és másféle lencsével együtt: napszemüveg,

védőüveg, látásjavító szemüveg stb.,
– az optikai műszerek gyártása:

•  optikai mikroszkóp, mikrofotográfiai berendezések, mikropojekciós eszközök, nagyító- és
olvasóüveg, menetszámláló,

•  binokuláris távcső és látcső, panoráma távcső, teleszkópos megfigyelő és egyéb csillagvizsgáló
berendezés stb.,

•  lézer, kivéve a lézerdiódát,
– a fényképészeti és filmtechnikai berendezés, készülék gyártása:

•  fényképezőgép (kamera),
•  képvetítő, nagyító- és kicsinyítőkészülék,
•  kisüléses elektronikai lámpa, egyéb villanófényes készülék,
•  fényképészeti, filmtechnikai laboratóriumi készülék, felszerelés, fényérzékeny félvezető anyag

áramköri rajzolatainak vetítőkészüléke, vetítőernyő,
– a professzionális  fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer üzembe helyezése, javítása,

karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fotokémiai termékek gyártása, lásd 24.64
– az optikai elemhez megmunkálatlan üveg gyártása, lásd 26.15
– a kódolt adatot továbbító optikai kábel gyártása, lásd 31.30
– a fényképészeti villanókörte gyártása, lásd 31.50
– a televíziókamera gyártása, lásd 32.20
– a nem optikai mikroszkóp gyártása, lásd 33.20
– az optikai mérő-, vizsgálóműszer és -készülék gyártása, lásd 33.20
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33.5 Óragyártás

33.50 Óragyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a karóra, mindenféle egyéb óra (a műszerfalba szerelt órával együtt); óratok és ház, beleértve a

nemesfémből, fából készült típusokat; mindenféle óraszerkezet gyártása,
– az időregisztráló készülék és időközöket mérő, rögzítő és más módon kijelző készülék, pl. parkolóóra,

folyamatregisztráló, időzítőkapcsoló és egyéb szerkezet gyártása,
– az óraalkatrészek, mint pl. rugó, kő, számlap, mutató, óracsat és -karkötő fémből, csapágy, híd és egyéb

alkatrészek gyártása,
– az ipari időmérő műszer, készülék üzembe helyezése, javítása és karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem fém óraszíj gyártása, lásd 19.20
– az áram, víz, gáz, üzemanyag mennyiségét mérő készülék gyártása, lásd 33.20

DM JÁRMŰGYÁRTÁS

34 KÖZÚTI JÁRMŰ GYÁRTÁSA

34.1 Közúti gépjármű gyártása

34.10 Közúti gépjármű gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a személygépkocsi (beleértve a mozgássérültek részére gyártott speciális személygépkocsit is)

gyártása,
– a haszongépjármű gyártása:

•  zárt teherautó (furgon), teherautó, közúti vontató (traktor) nyerges szerelvényhez, dömper közúton
kívüli használatra stb.,

– a helyi és távolsági autóbusz, trolibusz gyártása,
– a gépjármű-motor gyártása,
– a gépjármű motorral szerelt („önjáró") alvázának gyártása,
– az egyéb gépjármű gyártása:

•  hójáró motoros szán, önjáró golfkocsi, kétéltű gépjármű,
•  diagnosztikai és kezelő jármű (röntgenautó), tűzoltóautó, seprős autó, mozgókönyvtár, mozgóbank,

stb.,
•  darus kocsi,
•  betonkeverő és -szivattyús kocsi,
•  sportgépjármű,
•  motorkerékpár-motor,
•  bankjegyet, értéktárgyat szállító pénzélozott autó.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági és ipari traktor gyártása, lásd 29.31, 29.52
– a mezőgazdasági és ipari lánctalpas vontató gyártása, lásd 29.52
– a gépjármű villamos részeinek gyártása, lásd 31.61
– a gépjármű-karosszéria gyártása, lásd 34.20
– a gépjármű alkatrészei és tartozékai gyártása, lásd 34.30
– a gépjármű javítása, átalakítása, lásd 50.20
– a szék és ülés gyártása közúti gépjárművekhez, lásd 36.11
– a használt autó szétszerelése (autóbontás), lásd 37.10
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34.2 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

34.20 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gépjármű-karosszéria (beleértve a vezetőfülkét) gyártása,
– a gépjármű bármely típusához, pótkocsihoz, nyerges pótkocsihoz való felszerelés gyártása,
– a pótkocsi, nyerges pótkocsi gyártása:

•  tartálykocsi, szállítótartály,
•  lakókocsi,

– a konténer (a szállítás egy vagy több módjára alkalmas szállítótartály) gyártása,
– a gépjárművek felújítása, összeszerelése, felszerelése, karosszériamunkák,
– a lakókocsik, mobil otthonok összeszerelése,
– a konténerek javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a speciálisan mezőgazdasági rendeltetésű pótkocsi, nyerges pótkocsi gyártása, lásd 29.32

34.3 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása

34.30 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a közúti gépjármű különféle alkatrészeinek, tartozékainak, a motorkerékpár-motor alkatrészeinek

gyártása:
•  fék, sebességváltó, futómű, közúti kerék, lengéscsillapító, hűtő, kipufogó dobja és csöve, katalizátor,

tengelykapcsoló, kormánymű, -oszlop és -kerék,
– a gépjármű-karosszéria alkatrészének, tartozékának gyártása:

•  biztonsági öv, légzsák, ajtó, lökhárító.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gépjármű-akkumulátor gyártása, lásd 31.40
– a gépjármű villamos részeinek gyártása, lásd 31.61
– a gépjármű javítása, átalakítása, lásd 50.20

35 EGYÉB JÁRMŰ GYÁRTÁSA

35.1 Hajógyártás, -javítás

35.11 Hajógyártás, -javítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kereskedelmi hajó: személyhajó, komphajó, teherhajó, tartályhajó stb. gyártása,
– a hadihajó gyártása,
– a halászhajó gyártása,
– a légpárnás vízi jármű gyártása,
– a tengeri (felszínen úszó vagy a víz szintje alá merített) fúrómű gyártása,
– az úszó acélszerkezet gyártása:

•  úszó dokk, ponton, vízzáró acélszerkezet, úszó leszállópálya, bója, úszó tartály, dereglye, kikötői
rakodóbárka,

– az úszódaru, egyéb úszó munkagép gyártása,
– a hajó karbantartása, javítása, átalakítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hajócsavar (propeller) gyártása, lásd 28.75
– a hajómotor gyártása, lásd 29.11
– a navigációs műszer gyártása, lásd 33.20
– a kétéltű gépjármű gyártása, lásd 34.10
– a felfújható hajó, mentőcsónak gyártása, lásd 35.12
– a jacht, sporthajó gyártása, javítása és karbantartása, lásd 35.12
– a szék és ülés gyártása hajókhoz, lásd 36.11
– a hajóbontás, lásd 37.10
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35.12 Szabadidő-, sporthajó gyártása, javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a felfújható vízi jármű gyártása,
– a vitorlás hajó gyártása, segédmotorral vagy anélkül,
– a motorcsónak gyártása,
– az egyéb hobbi- és sporthajó, jacht gyártása,
– a kenu, kajak, evezős csónak gyártása,
– a szabadidő- és sporthajó javítása, karbantartása, átalakítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hajómotor gyártása, lásd 29.11
– a széllovas-, szörfdeszka gyártása, lásd 36.40
– a csónakmotor gyártása, lásd 29.11
– a szék és ülés gyártása szabadidő- és sporthajókhoz, lásd 36.11

35.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

35.20 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a villamos, dízel és egyéb meghajtású kötött pályás motorvonat, vasúti mozdony gyártása,
– az önjáró vasúti vagy villamosvasúti kocsi, motoros vasúti tehervagon (zárt, nyitott és pőrekocsi),

karbantartó és szervizkocsi gyártása,
– a vontatott vasúti, közúti kötöttpályás kocsi gyártása:

•  személykocsi, teherkocsi, tartálykocsi, önrakodó kocsi és vagon, műhelykocsi, darus kocsi, szerkocsi
stb.,

– a vasúti, villamosvasúti mozdony, vontatott kocsi speciális részeinek gyártása:
•  forgóváz, tengely és kerék, fék és alkatrészei, horog és kapcsolószerkezet, ütköző és ütköző-

szerelvény, lökéscsillapító, mozdony és vasúti kocsi alváza, karosszériája, összekötő folyosója stb.,
– a vasúti és a közúti kötöttpályás mozdony és vontatott kocsi javítása, karbantartása, felújítása,

átalakítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szereletlen sín gyártása, lásd 27.10
– a motor, turbina gyártása, lásd 29.11
– a villamos motor gyártása, lásd 31.10
– a villamos jelző, biztonsági, forgalomirányító készülék gyártása, lásd 31.62
– a vasúti és közúti kötöttpályás mozdony és vontatott kocsi, gördülőállomány – a szállítási tevékenység

részeként, a napi üzemeltetés során szükségessé váló –  karbantartása, kisebb javítása, lásd 63.21
– a szék és ülés gyártása vasúti és közúti kötöttpályás járműhöz, lásd 36.11
– a használt vasúti vagon aprítása, mechanikai összepréselése, lásd 37.10

35.3 Légi, űrjármű gyártása, javítása

35.30 Légi, űrjármű gyártása, javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az áru- és személyszállító, harci, sport- és egyéb repülőgép gyártása,
– a helikopter gyártása,
– a vitorlázó és sárkányrepülő gyártása,
– a kormányozható léghajó, hőlégballon gyártása,
– az űrjármű, űrhajó-felbocsátó jármű, műhold, űrszonda, űrállomás, űrsikló gyártása,
– az ebbe a szakágazatba sorolt légi járművek alkatrészeinek, tartozékainak gyártása:

•  jármű főegysége (törzs, szárny, ajtó, irányítósíkok, futómű, üzemanyagtartály, hajtóműgondola stb.),
•  légcsavar, helikopterrotor és rotorlapát,
•  tipikusan légi járműre kifejlesztett fajtájú motor, hajtómű,
•  turbóhajtómű és turbólégcsavaros hajtómű alkatrésze,

– a repülőgép-felbocsátó, -megállító fedélzeti szerkezet stb. gyártása,
– a repülésoktatás, gyakorlás földi berendezésének gyártása,
– a légi jármű és motorjának javítása, karbantartása és felújítása, átalakítása.
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ejtőernyő gyártása, lásd 17.40
– a katonai célú ballisztikus rakéta gyártása, lásd 29.60
– a belső égésű motor gyújtása, egyéb villamos alkatrész gyártása, lásd 31.61
– a légi járművek műszereinek gyártása, javítása lásd 33.20
– a navigációs rendszer gyártása, lásd 33.20
– a szék és ülés gyártása légi és űrjárművekhez, lásd 36.11
– a repülőgépek bontása, lásd 37.10

35.4 Motorkerékpár, kerékpár gyártása

35.41 Motorkerékpár gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a motorkerékpár, moped, segédmotoros kerékpár gyártása, motorral
– az oldalkocsi gyártása,
– a motorkerékpár-alkatrész, -tartozék gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a motorkerékpár-motor alkatrészeinek gyártása, lásd 34.30
– a kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása, lásd 35.42, 35.43
– motor gyártása motorkerékpárokhoz, lásd 34.10

35.42 Kerékpár gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a motor nélküli kerékpár és egyéb (kettőnél több kerekű) lábbal hajtott jármű gyártása (a háromkerekű

teherkerékpárral együtt),
– a kerékpár alkatrészeinek, tartozékainak gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a segédmotoros kerékpár gyártása, lásd 35.41
– a nem kétkerekű gyermekjármű és roller gyártása, lásd 36.50
– a kerékpár javítása, lásd 52.74

35.43 Mozgássérültek kocsijának gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mozgássérültek kocsijának gyártása motorral vagy motor nélkül,
– a mozgássérültek közlekedő kocsijához alkatrész, tartozék gyártása,
– a mozgássérültek kocsijának javítása, karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mozgássérültek részére speciális személygépkocsi gyártása, lásd 34.10

35.5 Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása

35.50 Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a talicska, csomagszállító kerekes szállítóeszköz, kézikocsi, hordárkocsi stb. gyártása,
– az állati vontatású jármű (kocsi, szekér) gyártása,
– a fenti járművek javítása, karbantartása.
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DN MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPAR

36 BÚTORGYÁRTÁS; MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPARI TERMÉK 
GYÁRTÁSA

A 36-os ágazat az „egyéb” kategória a feldolgozóiparban, következésképpen teljesen különböző
tevékenységek tartoznak ide. A 36-os ágazat termékeinek javítása általában az 52.7 (Személyi és háztartási
cikkek javítása) alágazatba tartozik, kivéve a bútor, hangszer, professzionális sportberendezések, automata
tekepálya eszközeinek és hasonlóknak a javítása, amely a 36-os ágazatba sorolandó.

36.1 Bútorgyártás

36.11 Ülőbútor gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szobai, konyhai, irodai, színházi, oktatási, kerti, ülőbútor, szék és ülés (ülőhely) gyártása irodák,

műhelyek és lakóépületek, színházak, mozik és hasonló intézmények, szállítóeszközök részére, bármilyen
anyagból (fa, fém, nád, fűzfavessző, gyékény, műanyag, bőr, üveg stb.),

– a népi iparművészeti és iparművészeti ülőbútor gyártása,
– a szofa, heverő és szofaszett gyártása,
– a kerti székek és ülőgarnitúrák gyártása,
– a szék- és ülőhelygyártás befejező műveletei, pl. kárpitozás.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a speciális orvosi, sebészeti, fogászati, állatorvosi, egyéb speciális orvosi bútor gyártása, lásd 33.10

36.12 Irodabútor gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a speciális üzleti bútor: pult, kirakat, polc stb. gyártása,
– az irodabútor gyártása,
– a bútor és faberendezés gyártása templomoknak, iskoláknak, éttermeknek és más vendéglátóipari

egységeknek.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a világítóberendezés és lámpa gyártása, lásd 31.50
– a speciális orvosi, sebészeti, fogászati és állatorvosi bútor gyártása, lásd 33.10

36.13 Konyhabútor gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a konyhabútor gyártása bármilyen anyagból.

36.14 Egyéb bútor gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hálószoba, nappali, kerti stb. bútor gyártása,
– a bútorgyártás befejező műveletei, dukkózás (festékbefújás), festés, aranyozás, lakkozás, fényezés

politúrral és kárpitozás (a székek és ülések kivételével),
– a népi iparművészeti és iparművészeti bútorok gyártása,
– a bútorjavítás, restaurálás.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a világítóberendezés és lámpa gyártása, lásd 31.50
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36.15 Ágybetét gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ágybetét, matractámaszték gyártása,
– az ágybetét gyártása:

•  rugós ágybetét, töltött vagy tömítőanyaggal töltött ágybetét,
•  huzat nélküli habszivacs, illetve műanyag matrac.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a párna, puff, vánkos, paplan és pehelypaplan gyártása, lásd 17.40
– a felfújható matrac gyártása, lásd 25.13

36.2 Ékszergyártás

36.21 Pénzérme, érem gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az érmegyártás, beleértve a törvényes fizetőeszköznek használt érméket, más érméket és

emlékérméket nemesfémből és más anyagból.

36.22 Ékszergyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a műgyöngy gyártása,
– a drágakő és féldrágakő gyártása, az ipari minőségű kő, műkő és az újrahasznosított drágakő és

féldrágakő megmunkálása,
– a gyémánt megmunkálása,
– az ékszergyártás nemesfémből, nemesfémmel bevont alapfémből, drágakőből vagy féldrágakőből,

illetve nemesfém és drágakő, féldrágakő vagy más anyagok kombinációjából,
– az ötvös- és aranyműves termék gyártása nemesfémből vagy nemesfémmel bevont alapfémből:

•  étkészlet, lapos edény, üreges háztartási cikk, piperecikk, irodai és munkahelyi termék, vallási
rendeltetésű termék stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nemesfémmel bevont alapfém termék gyártása, lásd 28
– a fém-, nemesfém tárgy vésése, gravírozása, lásd 28.52
– az óratok és fémszíj gyártása, lásd 33.50
– a bizsugyártás, lásd 36.61

36.3 Hangszergyártás

36.30 Hangszergyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a húros hangszerek gyártása,
– a billentyűs hangszerek (beleértve a gépzongorát is) gyártása,
– az orgona gyártása (beleértve a harmóniumot és hasonló billentyűs hangszereket is, szabad fémfúvókás

fémsíppal),
– a harmonika és hasonló hangszer (beleértve a szájharmonikát is) gyártása,
– a fúvós hangszerek gyártása (fa- és rézfúvós is),
– az ütőhangszerek gyártása,
– az elektronikus hangképzésű hangszerek gyártása,
– a zenélődoboz, vásártéri orgona, verkli gyártása,
– a hangszerek alkatrészei és kellékei gyártása: metronóm, hangvilla, hangoló síp, az automata

mechanikus hangszerekhez használt húr, lemez és tekercs stb.,
– a síp, jelzőkürt és más jeladó fúvós hangszerek gyártása,
– az orgona üzembe helyezése, összeszerelése, felállítása, rekonstrukciója,
– az orgona és hasonló hangszerek javítása, restaurálása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
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– a műsoros és videoszalagok, kazetták  és lemezek, CD, DVD  kiadása és sokszorosítása, felvétele,
lásd 22.1, 22.3, 92.11

– a mikrofon, hangszóró (erősítő), hangosbeszélő, fejhallgató és hasonló alkatrész gyártása, lásd 32.30
– a lemezjátszó, magnetofon és hasonló gyártása, lásd 32.30
– a játékhangszerek gyártása, lásd 36.50
– a zongorahangolás, lásd 52.74

36.4 Sportszergyártás

36.40 Sportszergyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szabadtéri és teremsportszer és -felszerelés gyártása:

•  kemény, puha és felfújható labda,
•  teniszütő, krikett- és golfütő,
•  síléc, -kötés és -bot,
•  vízisítalp, hullámlovasdeszka, széllovas-, szörfdeszka és más vízisport-felszerelés,
•  sporthorgászat kellékei, beleértve a merítőhálót is,
•  vadászat, hegymászás stb. kellékei,
•  bőr sportkesztyű és sportfejfedő,
•  úszó- és fürdőmedencék stb.,
•  korcsolya, görkorcsolya, gördeszka,
•  íj és nyílpuska,
•  gimnasztikai és atlétikai felszerelés,

– a professzionális sportberendezés javítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hajóvitorla gyártása, lásd 17.40
– a sportruházat gyártása, lásd 18
– a nyerges áru és lószerszám gyártása, lásd 19.20
– a sportcipő gyártása, lásd 19.30
– a fegyver- és lőszergyártás, lásd 29.60
– a sportjármű gyártása (a tobogán és hasonlók kivételével), lásd 34, 35
– a csónak gyártása, lásd 35.12
– a biliárdasztal és tekepálya felszereléseinek gyártása, lásd 36.50
– az ostor és lovaglópálca gyártása, lásd 36.63

36.5 Játékgyártás

36.50 Játékgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a baba, babaruha és hozzávalók gyártása,
– a játékállat gyártása,
– a meghajtható, kerekes játék gyártása  (beleértve a triciklit, rollert, pedálos autót, játékbabakocsit),
– a játékhangszer gyártása,
– a vidámparki játék, asztali és társasjáték gyártása,
– a játékkártya gyártása,
– a tivolijáték, az érmével működtetett játék (játékautomata), a biliárdjáték, a kaszinójáték speciális

asztalának, a automata tekepálya felszereléseinek stb. gyártása,
– az elektronikus játék: videojáték, sakk stb. gyártása,
– a makett és játékmodell, a játékvillanyvasút, az építőjáték, a játékszerszám stb. gyártása,
– a puzzle stb. gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kerékpár gyártása, lásd 35.42
– a fesztiváli, karneváli, vidámparki és más szórakoztatási berendezés gyártása, lásd 36.63
– a számítógépes játékszoftver kiadása, lásd 72.21
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36.6 Egyéb feldolgozóipar

36.61 Divatékszergyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a divatékszer (nem nemes, színes- vagy könnyűfémből, fából, csontból, szaruból, műanyagból, fűzött

gyöngyből, hamis kövekből, üvegből, kerámiából) díszműáru és dohányzócikk, díszes kivitelű – nem
ékszerként használt – dekoratív célú serleg, szelence, gyertyatartó, kehely, pipa, szipka, különféle
függőkkel ellátott kulcskarika gyártása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nemesfémből, drágakőből készült termék gyártása, lásd 36.22
– a divatékszerhez felhasználható üvegáru gyártása, lásd 26.15
– az üveg díszműáru gyártása, lásd 26.15
– a finomkerámia áru gyártása, lásd 26.21

36.62 Seprű- és kefegyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a seprű és kefe (beleértve a gépek kefe alkatrészeit is), kézi működtetésű padlókefélő, nyélre erősített

törlőruha és tollseprű, festőecset, festőpárna és -henger, gumibetétes ablaktörlő és más kefe, seprű, nyélre
erősített felmosóruha stb. gyártása,

– a cipőkefe, ruhakefe, fogkefe gyártása.

36.63 Egyéb, máshova nem sorolt feldolgozóipar

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a működési módtól függetlenül mindenfajta írótoll és ceruza gyártása,
– a ceruzabél, írószerkészlet gyártása,
– a dátumozó, pecsételő vagy sorszámozó bélyegző, címkék nyomására és dombornyomására szolgáló

kézi működtetésű eszközök, kézinyomdakészlet, kész írógépszalag és bélyegzőpárna gyártása,
– a babakocsi gyártása,
– az esernyő, fa esernyőnyél, napernyő, sétapálca, botszék, ostor, lovaglópálca, gomb, patent, nyomókapocs,

cipzár gyártása,
– a cigarettagyújtó (öngyújtó) és gyufa gyártása,
– a személyes használati tárgyak: pipa, fésű, hajcsat, illatszerszórók, vákuumos palack és más személyes

vagy háztartási célú vákuumos termék, paróka, álszakáll, műszemöldök gyártása,
– a körhinta (ringlispíl), hinta, céllövölde és más vidámparki és egyéb szórakoztatóberendezés gyártása,
– a linóleum és kemény felületű, nem műanyag padlóburkoló gyártása,
– a különféle egyéb cikk: gyertya és gyertyafélék, művirág, műgyümölcs és műlombdísz, csúszda,  kézi

szita és rosta, szabó próbabábu stb. gyártása,
– a fesztiváli (ünnepi), karneváli (farsangi) és más szórakoztatócikk gyártása,
– az állatkitömés stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a lámpabél (kanóc) gyártása, lásd 17.54

37 NYERSANYAG VISSZANYERÉSE HULLADÉKBÓL

Ebbe az ágazatba tartozik a hulladék, a selejt és egyéb anyagok újrafeldolgozása másodlagos
nyersanyaggá, függetlenül attól, hogy használt vagy nem használt. A visszanyerés mechnikai vagy kémiai
eljárással történhet. Termékek esetében az a jellemző, hogy a felhasznált hulladék és selejt – akár
válogatott, akár nem – közvetlenül nem alkalmas ipari továbbfeldolgozásra, de a visszanyerés eredménye
(az output) igen. Az így létrehozott másodlagos nyersanyag értékkel bíró félkész terméknek minősül, de nem
új késztermék.
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Nem ebbe az ágazatba tartozik:
– az új végtermék gyártása  másodlagos nyersanyagból (függetlenül attól, hogy ez utóbbi saját gyártású-e

vagy sem), lásd 14-36-ig
– a hulladék- és selejtanyagok nagykereskedelme, beleértve a használt termékek begyűjtését, váloga-

tását, szétszerelését, hogy az újrahasznosítható alkatrészeket „kinyerjük” (pl. autó), (újra)csomagolását,
szállítását és raktározását, igazi  átalakító folyamat, feldolgozás nélkül, lásd 50, 51, 52

– a használt áruk nagykereskedelme vagy kiskereskedelme, lásd 50, 51, 52.50
– a hulladékanyagok kezelése, amennyiben nem mennek ipari továbbfeldolgozásra, hanem elszállítják,

tárolják (lerakják), lásd 90

37.1 Fém visszanyerése hulladékból

37.10 Fém visszanyerése hulladékból

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fémhulladék, ócskavas, továbbá fémtermék feldolgozása másodlagos nyersanyaggá; a feldolgozás,

visszanyerés mechanikai vagy kémiai folyamattal történhet.
Példák:

•  fémhulladék, pl.: használt autó, mosógép, kerékpár stb. mechanikai aprítása, az azt követő
szelektálással és szétválogatással együtt,

•  nagyméretű fémtermékek, pl.: vasúti vagon, hajó mechanikai aprítása,
•  fémhulladék, használt jármű stb. feldarabolása,
•  más mechanikai eljárások, pl.: vágás, préselés a terjedelem csökkentése céljából.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a másodlagos nyersanyagból készült fémek és új fémtermékek gyártása, lásd 27 vagy 28 (függetlenül

attól, hogy a másodlagos nyersanyag saját gyártású-e vagy sem)
– a  gépkocsi szétszedése, gépek, számítógépek bontása alkatrész kinyerése céljából, beleértve a

használtalkatrész-kereskedelmet is, lásd 50, 51, 52
– használt áruk, pl. hűtőgépek veszélyes hulladékának hatástalanítása, lásd 90

37.2 Nem fém visszanyerése hulladékból

37.20 Nem fém visszanyerése hulladékból

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem fémtartalmú hulladék, törmelék és új vagy használt, nem fémtartalmú termék feldolgozása

másodlagos nyersanyaggá.

Példák:
– a gumi visszanyerése, pl.: használt gumiabroncs regenerálása másodlagos nyersanyag nyerése céljából,
– a műanyag válogatása és szemcsésítése cső, virágcserép, rakodólap stb. gyártásához való másodlagos

nyersanyag nyerése érdekében,
– a műanyag- vagy gumihulladék feldolgozása (tisztítás,  olvasztás, öntés) granulálás céljára,
– a vegyszerek visszanyerése vegyi hulladékból,
– az üveg törése, tisztítása és válogatása,
– a más hulladék, pl.: épületbontásból származó hulladék (fa, aszfalt, tégla) aprítása, tisztítása és válogatása

másodlagos nyersanyag nyerése céljából,
– a háztartási használt olajok és zsírok feldolgozása hobbi- és haszonállat-eledel gyártásához szükséges

másodlagos nyersanyaggá,
– a más élelmiszer-hulladékok, maradékok feldolgozása másodlagos nyersanyaggá.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a másodlagos nyersanyagból készült termék gyártása, mint pl.: fonal fonása hulladékból, papírpép gyártása

hulladékpapírból vagy gumiabroncs újrafutózása, ezek a feldolgozóipar megfelelő szakágazatába tartoznak,
lásd 14-36

– az élelmiszer-maradékok kezelése élelmiszergyártás céljára, lásd 15
– a vágóhídi hulladékok feldolgozása állat eledel gyártása céljából, lásd 15.7
– a nukleáris fűtőanyagok újrafeldolgozása és rádioaktív hulladékok kezelése, lásd 23.30
– a mezőgazdasági komposzt, humusz készítése, lásd 01.25
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– a nem fém hulladék nagykereskedelme, beleértve a begyűjtést, válogatást, csomagolást, kereskedést,
de tényleges átalakítás nélkül, lásd 51.57

– a használt áruk nagy- és kiskereskedelme, lásd 50, 51, 52.50
– a hulladékok elégetése, lerakása, eltemetése stb., lásd 90
– a használt radioaktív hulladékok kórházakból stb. elszállítása, kezelése, lásd 90
– a mérgező, fertőzött hulladékok elszállítása, kezelése, lásd 90
– az élelmiszer-, ital- és dohányipari hulladékok elszállítása, kezelése, lásd 90
– a komposztáló üzemek hulladékainak kezelése komposztmelléktermék előállítása céljából, lásd 90.02
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E VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, VÍZELLÁTÁS
Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik a villamosenergia-, a gáz-, gőz- és vízellátás állandó infrastruktúrán,
hálózaton keresztül.  A hálózat mérete nem meghatározó. Az ipari parkok és lakótelepek villamosenergia-,
gáz-, gőz- és vízellátása is ide tartozik.

A termelés, az infrastruktúra irányítása és a fogyasztók ellátása egyazon vagy különböző gazdasági
szervezetek kezében lehet. A villamosenergia-, gáz,- gőz, vízellátásra szakosodott gazdasági szervezeteket
a főtevékenységük alapján soroljuk be.

40 VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, MELEGVÍZELLÁTÁS

40.1 Villamosenergia-termelés, -elosztás

40.11 Villamosenergia-termelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a villamos energia termelése mindenfajta eljárással, beleértve a hő-, atom-, vízi erőműveket, gáz-

turbinákat és dízelmotorokat, a megújuló energiaforrásokat.

40.12 Villamosenergia-szállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a villamosenergia-termelő és elosztó rendszer közötti átadó rendszer működtetése.

40.13 Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az elosztó rendszer  (pl. hálózatok, póznák, mérőkészülékek, vezetékek) üzemeltetése, amely a termelt

villamos energia végső fogyasztókhoz való eljutását biztosítja,
– a villamosenergia értékesítése a felhasználók felé,
– a villamosenergia-brókerek vagy ügynökök tevékenysége, akik a villamos energia értékesítését mások

által üzemeltetett villamosenergia-elosztó rendszeren keresztül végzik.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a háztartási fogyasztásmérő leolvasása, lásd 74.87

40.2 Gázgyártás, -elosztás

40.21 Gázgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szolgáltatási célú gázgyártás szén elgázosításával, mezőgazdasági melléktermékből vagy hulladékból,
– a megfelelő fűtőértékű gáznemű fűtőanyagok gyártása különböző gázok – beleértve a földgázt is –

tisztításával, elegyítésével és egyéb eljárással.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kokszgáz gyártása, lásd 23.10
– a kőolaj-feldolgozási termék gyártása, lásd 23.20
– az ipari gáz gyártása, lásd 24.11
– a gáznemű fűtőanyagok nagy- és kiskereskedelme, lásd 51.12, 51.51, 52.48, 52.6

40.22 Gázelosztás, -kereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mindenfajta gáznemű fűtőanyag szállítása, elosztása és szolgáltatása hálózaton (vezetéken)

keresztül,
– a gáz értékesítése végfelhasználóknak hálózaton (vezetéken) keresztül,
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– a gázbrókerek és ügynökök tevékenysége, akik a gázértékesítést mások által üzemeltetett  hálózaton
keresztül  végzik,

– a PB-gáz palackozása, tartályba töltése,
– a háztartási gázfogyasztásmérő karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gáznemű fűtőanyag nagy- és kiskereskedelme, lásd 51.12, 51.51, 52.48, 52.6
– a csővezetéken keresztül történő gázszállítás hálózaton kívül, lásd 60.30
– a háztartási fogyasztásmérő leolvasása, lásd 74.87

40.3 Gőz-, melegvízellátás

40.30 Gőz-, melegvízellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gőz és melegvíz termelése, gyűjtése és elosztása fűtési, erőművi és egyéb célokra,
– a hűtött víz és a jég termelése és elosztása hűtési célokra.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az épületek nem távfűtési kazánjainak fűtése, lásd 70.32
– a háztartási fogyasztásmérő leolvasása, lásd 74.87

41 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELOSZTÁS

41.0 Víztermelés, -kezelés, -elosztás

41.00 Víztermelés, -kezelés, -elosztás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ivóvíz, az ipari és mezőgazdasági minőségű víz termelése, kezelése, tisztítása és elosztása,
– a tengervizek sótalanításával, sótartalmú vizek lepárlásával történő víztermelés, amennyiben az a

főtermék,
– a háztartási vízmérő karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági célú öntözési rendszerek működtetése, lásd 01.41
– a hulladékvíz, szennyvíz kezelése, lásd 90
– a mérőóra felszerelése, lásd 45.31
– a háztartási fogyasztásmérő leolvasása, lásd 74.87
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F ÉPÍTŐIPAR
Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza az épületek és egyéb építmények szerkezetkész építését, ezek
részeinek építését, az épületgépészeti szereléseket és a befejező építési munkákat. Ide tartozik: az új
építmények építése, a javítási, bővítési és átalakítási munkák, az előregyártott épületek vagy egyéb
építményszerkezetek helyszíni felállítása, beleértve az ideiglenes jellegű építményekét is.

Szerkezetkész építmények építése: ide tartozik a lakóépületek, irodaházak, kereskedelmi, közösségi, köz-
célú, mezőgazdasági stb. épületek, valamint egyéb építmények, pl. autópályák, utak, utcák, hidak, alagutak,
vasutak, repülőterek, kikötők és egyéb vízi létesítmények, öntözőrendszerek, (szennyvíz-)
csatornarendszerek, ipari létesítmények, csővezetékek, elektromos vezetékek, sportpályák stb. építése.
Ezek a munkák saját vállalkozásban, díjazásért vagy szerződéses alapon végezhetők. A munkák egy része
(vagy esetenként az egésze) alvállalkozók által is kivitelezhető.

Speciális szaképítés: ide tartozik az épületek és egyéb építmények egyes részeinek építése, valamint a
kapcsolódó előkészítő munkák végzése. Ezek a munkák általában a különböző építményeknél bizonyos
szempontból azonos szakképzettséget és eszközöket igénylő tevékenységek. Ilyenek pl. a cölöpverés, az
alapozás, a kútfúrás, az épületszerkezet készítése, a betonozás, a falazás, a kőlerakás, az állványozás, a
tetőfedés stb. A nem saját gyártású fémszerkezetek felállítása is ide tartozik. A speciális szaképítési
tevékenységeket általában alvállalkozói szerződések alapján végzik.

Épületgépészeti szerelés: ide tartozik az építmények működéséhez szükséges szerkezetek beszerelése.
Ezeket a tevékenységeket általában az építkezés helyszínén végzik, egy részük azonban műhelyben is
elvégezhető. Ide tartoznak pl. a víz- és gázszerelés, a fűtés- és légkondicionáló rendszerek beszerelése,
antennaszerelés, riasztórendszerek és egyéb villamosmunkák, locsolórendszerek telepítése, mozgólépcső
és felvonó szerelés stb. Ugyancsak ide tartoznak a szigetelési munkák (víz-, hő és hang), a hűtőrendszerek
szerelése, utak, vasutak, repülőterek, kikötők stb. világító és jelzőrendszereinek szerelése. Az előbbiek
javítási munkái is ide tartoznak.

Befejező építés: ide tartozik pl. üvegezés, vakolás, festés és tapétázás, padló- és falburkolás, vagy ezek
egyéb anyagokkal, például parkettával, szőnyegpadlóval vagy papírtapétával való bevonása, padlócsiszolás,
befejező ácsmunkák, akusztikai munkák, építés utáni, nem elkülönült takarítás stb. Ezen tevékenységek
javítási munkái ugyancsak ide tartoznak.

Nem ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik:
– a füvesítés és kertépítés, fenntartás és faápolási tevékenység, lásd  01.41
– az építőanyagok gyártása: „C”, „D” nemzetgazdasági ág
– a kőolaj és földgáz kitermeléséhez szükséges építési tevékenység, lásd 11.20, azonban a bányászat

helyszínén az épületek, utak stb. építése ide tartozik
– az ipari berendezések üzembehelyezése, szerelése: „D” nemzetgazdasági ág (pl. ipari kohók, turbinák

stb.)
– a saját gyártású (nem beton) előregyártott elemekből épített épületek és egyéb építmények felállítása az

alapanyagnak megfelelő feldolgozóipari ágazatba tartozik, de ha alapanyaga főleg beton, akkor
építőipari tevékenységnek minősül

– a saját előállítású ács- és épületasztalos-termékek beszerelése a megfelelő feldolgozóipari ágazatba
tartozik a  felhasznált anyagtól függően, pl.  fa esetén, lásd 20.30

– a saját gyártású fémszerkezetek felállítása, lásd 28.11
– a mérnöki tevékenység, tanácsadás, lásd 74.20
– a külső és belső ablaktisztítás, kémény-, bojlertisztítás, az épületek belső takarítása, lásd 74.70

45 ÉPÍTŐIPAR

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az új építmény építése, építményfenntartás (javítás, karbantartás, helyreállítás).
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45.1 Építési terület előkészítése

45.11 Épületbontás, földmunka

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az építési területen épületek, egyéb szerkezetek bontása,
– az építési terület megtisztítása, kialakítása, építési célra való előkészítése,
– a talajmozgatás: földkitermelés, feltöltés, az építési terület szintbe hozása és egyengetése, árokásás,

szikla eltávolítása robbantásos eljárással,
– a bányászati terület előkészítése: a takaróréteg eltávolítása, és az ásványi lelőhelyeken egyéb terület-

előkészítési műveletek végzése, ásványlelőhely bányászati előkészítése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a speciális alapozás, lásd 45.25
– a mezőgazdasági és erdészeti terület alagcsövezése, lásd 45.24

45.12 Talajmintavétel, próbafúrás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a próbafúrás és a talajmintavétel építési, geofizikai, geológiai és hasonló célokra.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kőolaj- és földgáztermelő kutak fúrása, kutatófúrások, lásd 11.20
– a kőolaj- és földgázlelőhelyek bányászati célú kutatása, geofizikai, geológiai és szeizmográfiai  felmérés,

lásd 74.20
– a víztermelő kút fúrása, lásd 45.25
– a kútásás, lásd 45.25

45.2 Szerkezetkész épület(rész), egyéb építmény építése

45.21 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– mindenfajta épület (lakás, ipari, kereskedelmi, művelődési, sport stb.) építése,
– az egyéb építmény építése:

•  híd (beleértve az emelt szintű autópályák felső átvezető hídjait, felüljáróit), viaduktok, alagutak és
aluljárók, metró,

•  távolsági csővezeték, (kőolaj, földgáz, víz, hőszállító stb.) távközlési és elektromos távvezeték,
•  helyi csővezetékek, távközlési és elektromos vezetékek kisegítő építményekkel (pl.

transzformárállomás, antenna, átjátszótorony, helyi elosztóállomás), kábeltelevízió-hálózat, villamos
erőművek, bányászati és feldolgozóipari létesítmények (pl. töltő- és ürítőállomás, vegyipari üzem,
vasolvasztó, kohó, vízkezelő és tisztító üzem),

– az előre gyártott építményszerkezet helyszínen történő összeszerelése és felállítása, hirdetőtábla,
reklámépítmény összeszerelése, felállítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatások, lásd 11.20
– a saját termelésű, nem betonelemekből kompletten előre gyártott szerkezet felállítása, lásd 20, 26 és 28
– a saját gyártású fémszerkezet helyszíni technológiai szerelése, lásd 28.11
– a stadionok, uszodák, tornatermek, teniszpályák, golfpályák és egyéb sportlétesítmények játéktereinek

építése (épületek kivételével), lásd 45.23
– az épületgépészeti szerelés, lásd 45.3
– a befejező építési tevékenység, lásd 45.4
– az építészi és mérnöki tevékenység, lásd 74.20
– az építési projekt átfogó szervezése, lásd 74.20
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45.22 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tetőszerkezet-építés,
– a tetőfedés, eső- és ereszcsatorna létesítése,
– a vízszigetelés (tető, épület, egyéb építmény külsején, föld alatti szerkezetén), beleértve a falszerke-

zetek víztaszító kezelését.

45.23 Autópálya, út, repülőtér, sportjátéktér építése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest  és

járda,   kerékpárút építése, burkolása,
– a vasútépítés,
– a repülőtéri kifutópálya, felvezető pálya építése,
– a stadion, uszoda, tornaterem, teniszpálya, golfpálya és egyéb, általában szabadtéri sportlétesítmény

játéktereinek építése (épületek kivételével),
– a jelzések felfestése útfelületen és parkolóhelyen,
– a vasúti biztosítóberendezés építése,
– hidak, alagutak, felüljárók felszíni munkái.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az előkészítő talajmozgatás, földmunka, lásd 45.11

45.24 Vízi létesítmény építése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a következő létesítmények általános építése:

•  vízi utak, kikötői és folyami létesítmények, rakpartok, mólók, dokkok, hullámtörő gátak, zsilipek,
töltések, völgyzáró gátak stb.,

•  gátak, kikötők, csatornák, öntözőcsatornák stb.,
– a fenékkotrás, iszapkotrás, mederkotrás, szikla- és hordalékeltávolítás,
– a vízszint alatti létesítmények építése.

45.25 Egyéb speciális szaképítés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a különböző építmények létrehozásánál alkalmazott olyan egyedi építési tevékenység, amely valamilyen

szempontból azonos szakértelmet vagy speciális berendezést igényel:
•  alapozás, beleértve a cölöpverést,
•  víztermelő kút fúrása és építése, kútásás,
•  nem saját gyártású acélelemek, csőszerkezetek szerelése, felállítása,
•  acélhajlítás,
•  egyedi építésű acélszerkezet építése,
•  falazás téglából, kőből, betonból,
•  állványozás és azok bontása,
•  kémények és ipari kemencék építése,
•  épületek páramentesítése,
•  függőleges emelési munkák,
•  díszkályhák, gázkémények építése,
•  vasbetonozás, födémkészítés,
•  azbeszt eltávolítása,

– a magas szerkezeteken speciális alpintechnikát igénylő munkák.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az állványok kölcsönzése állványozás és azok bontása nélkül, lásd 71.32
– az épületen belüli csőrendszerek szerelése és javítása, lásd 45.33
– a belső díszítő szerelvények felszerelése, lásd 45.43
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45.3 Épületgépészeti szerelés

45.31 Villanyszerelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az épületeken és építményeken a következők felszerelése és helyszíni szerelése:

•  elektromos vezeték és csatlakozó, mérőóra,
•  hírközlési vezetékhálózat kiépítése,
•  elektromos fűtőrendszer és egyéb fűtési rendszer elektromos részei,
•  házi antenna és légvezeték (helyhez kötött),
•  tűzjelző,
•  betörés elleni riasztórendszer,
•  a nem ipari technológiához tartozó felvonó és mozgólépcső, mozgójárda,
•  villámhárító stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hírközlési rendszer üzembe helyezése, lásd 32.20

45.32 Szigetelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az épületek és egyéb építmények hő, hang, rezgés elleni szigetelése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vízszigetelés, lásd 45.22

45.33 Víz-, gáz-, fűtésszerelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az épületeken és egyéb építményeken a következők felszerelése és javítása:

•  víz- és szennyvízvezeték és -berendezés,
•  gázvezeték-szerelvény,
•  fűtő-, ventillátor, hűtő- és légkondicionáló berendezés és csövei,
•  automata tűzoltó rendszer,
•  nem elektromos központi fűtési rendszer (napkollektorok),
•  locsolórendszer építése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az elektromos fűtőrendszerek, illetve elektromos részek felszerelése, lásd 45.31
– az építményen kívüli vezeték szerelése, lásd 45.21

45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az utak, vasutak, repülőterek és kikötők világítási és jelzőrendszereinek felszerelése,
– az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése,
– a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre,
– épületgépészeti berendezések javítása és karbantartása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vasúti szállítás ellenőrző és biztonsági rendszerének építése, lásd 45.23

45.4 Befejező építés

45.41 Vakolás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az épületek és építmények belső és külső vakolása, stukkók készítése, beleértve a rögzítőhálók

felszerelését is.
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45.42 Épületasztalos-szerkezet szerelése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem saját gyártású fából vagy egyéb anyagból készült nyílászáró (ajtó, ablak, ajtó- és ablaktok stb.)

beépített bútor, konyha, lépcső, üzleti berendezés és hasonlók beszerelése,
– a belsőtéri befejező munkák, például a mennyezet- és fallambériázás,
– a külső ajtó páncélozása, pinceajtó beszerelése,
– a mozgatható válaszfal, fémszerkezet, álmennyezet, veranda, télikert szerelése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a parkettázás és egyéb, fából készült padlóburkolatok lerakása, lásd 45.43

45.43 Padló-, falburkolás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az épületeken és egyéb építményeken a következő anyagok lerakása, felrakása, felerősítése vagy

felszerelése:
•  kerámiából, betonból vagy faragott kőből készült fal- és padlóburkoló lap, parketta és egyéb, fából

készült padlóburkolat, külső homlokzat (díszkerámia, kő, tégla stb.),
•  szőnyegpadló és linóleum padlóburkolat (beleértve a gumiból vagy műanyagból készülteket is),
•  mozaikpadló, márványból, gránitból vagy palából készült padló- és falburkolat, belső díszítő,
•  mindezek csiszolása, fényezése, lakkozása stb.,
•  tapétázás.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– belsőépítészeti tervezés, lásd 74.87

45.44 Festés, üvegezés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az épületek belső és külső festése, kerítések, rácsok, épületnyílás-zárók festése,
– az egyéb építmények festése,
– az üvegezés, tükörburkolat felszerelése stb., üvegbevonat, tükörfal és egyéb üvegtermék felszerelése,

ablaküvegezés.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ablak felszerelése, lásd 45.42

45.45 Egyéb befejező építés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az épületek külső homlokzatának gőz- és homokfúvással vagy hasonló módszerekkel történő tisztítása,
– az épülethomlokzat-építés során külső bevonás fémlemez elemek felszerelésével,
– a magán-úszómedence épületgépészeti szerelése,
– az egyéb, máshova nem sorolt befejező építési tevékenység (pl. akusztikai munka),
– az új épület első, nem elkülönült takarítása az építkezés befejezésekor,
– az épület farészeinek utólagos (gyártástól elkülönült) impregnálása, kezelése,
– a sírkőfelújítás helyszínen.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– valamennyi épületfajta belső takarítása, lásd 74.70

45.5 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel

45.50 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a daru, az építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az építési, bontási eszköz kölcsönzése kezelőszemélyzet nélkül, lásd 71.32
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G KERESKEDELEM, JAVÍTÁS
Ez  a nemzetgazdasági ág az áruk átalakítás nélküli nagy- és kiskereskedelmét és az áruk értékesítésével
együtt járó szolgáltatásokat tartalmazza. A nagykereskedelem és a kiskereskedelem a végső  lépés az áruk
elosztásában. A gépjárművek javítása és a személyes és háztartási áruk üzembe helyezése és javítása
szintén ide tartozik.

Nem tekintjük átalakításnak a kereskedelemben a kereskedelemhez kapcsolódó szokásos tevékenységeket,
műveleteket, pl. válogatás, osztályozás, áruegyüttesek összeállítása, elegyítés (pl. bor), palackozás
(palacktisztítással vagy anélkül),  csomagolás, ömlesztett nagy kiszerelésű áruk kisebb egységgé történő
újracsomagolása, raktározása (akár fagyasztva, mélyhűtve), mezőgazdasági termékek tisztítása és
szárítása, farostlemez vagy fémlapok saját számlára történő méretre vágása.

A nagykereskedelembe tartozik az  új és használt áruk viszonteladása (átalakítás nélkül)  kiskereskedőknek,
ipari, kereskedelmi, közületi vagy üzleti felhasználóknak, vagy más nagykereskedőknek, avagy ügynökként,
brókerként való közreműködés az áruk eladásában vagy vételében bármilyen formában. Az ilyen ügyletekkel
jellemzően foglalkozó vállalkozások között megtaláljuk a termék forgalmazására jogosult nagykereskedőket,
ipari elosztókat, exportőröket, importőröket, beszerzési társulásokat, illetve a gyártó- vagy bányászati
egységek által termékeik marketingje érdekében fenntartott irodákat, akik nemcsak a gyártó- vagy
bányászati egységtől közvetlen kiszállítással teljesítendő rendelések felvételét végzik. Ide tartoznak az
áruértékesítési brókerek,  megbízásos kereskedők és ügynökök, a mezőgazdasági termékek marketingjével
foglalkozó beszerzési és értékesítési  társulások. A nagykereskedők összeállítják, szétválogatják és
osztályozzák az árut nagy kiszerelésben, illetve nagy tömegű árut kisebb kiszereléssé szétválogatnak,
újracsomagolnak pl. gyógyszereket  raktároznak, hűtenek, szállítják és üzembe helyezik az árukat,  részt
vesznek az eladásösztönző akciókban és a címketervezésben.

A kiskereskedelem (átalakítás nélkül) magába foglalja az új és használt áruk értékesítését, főként a
lakosságnak, személyes és háztartási felhasználásra üzleteken, áruházakon, bódékon, internetes hálózaton,
házalókon, fogyasztási társulásokon, aukciósházakon, csomagküldő szolgálaton stb. keresztül. A legtöbb
kiskereskedő az értékesítendő áru felett jogot gyakorol (tulajdonába kerül), de néhányan ügynökként
értékesítenek bizományosi vagy megbízásos alapon.

50    JÁRMŰKERESKEDELEM, -JAVÍTÁS, ÜZEMANYAG-KISKERESKEDELEM

Ebbe az ágazatba tartozik:
– a gyártás és bérbeadás kivételével minden gépjárművel (beleértve a tehergépjárműveket is) és

motorkerékpárral kapcsolatos tevékenység:
•  új és használt jármű nagy- és kiskereskedelme,
•  gépjármű karbantartása és javítása,
•  alkatrészek és tartozékok nagy- és kiskereskedelme,
•  jármű közvetítő (ügynöki)  nagy- és kiskereskedelmi értékesítése,
•  jármű mosása, fényezése és vontatása stb.,

– a gépjármű-üzemanyag, -kenőanyag és -hűtőanyag kiskereskedelme.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:
– a személygépjármű-kölcsönzés, lásd 71.10
– a motorkerékpár-kölcsönzés, lásd 71.21



126

50.1 Gépjármű-kereskedelem

50.10 Gépjármű-kereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az alábbi új és használt gépjárművek nagy- és kiskereskedelme:

•  személyszállító gépjármű (beleértve a speciális személyszállító gépjárműveket, pl. a mentőautók,
minibuszok stb.),

•  tehergépjármű, pótkocsi, utánfutó,
•  kemping jármű pl. lakókocsi és lakóautó,

– a terepjáró gépjármű nagy- és kiskereskedelme (dzsipek stb.),
– a gépjármű bizományosi nagy- és kiskereskedelme,
– az autóaukció, az internetes autóaukció.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gépjárműalkatrész és -tartozék nagy- és kiskereskedelme, lásd 50.30

50.2 Gépjárműjavítás

50.20 Gépjárműjavítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gépjárművek általános karbantartása és javítása:

•  mechanikai javítás,
•  villamossági javítás,
•  elektronikus befecskendező rendszer (injektor) javítása,
•  általános szerviz,
•  karosszériajavítás,
•  gépkocsitartozék javítása,
•  mosás, polirozás stb.,
•  festés, fényezés stb.,
•  szélvédő és ablak javítása,

járműülések javítása
– a gumiabroncs és -tömlő javítása, felszerelése, cseréje,
– a korrózióvédelem,
– a vontatás,
– az alkatrész- és tartozékfelszerelés (nem az autógyártás részeként, folyamatában),
– az út menti gyorssegély.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gumiabroncs újrafutózása,  felújítása, lásd 25.12

50.3 Gépjárműalkatrész-kereskedelem

50.30 Gépjárműalkatrész-kereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az új és használt gépjárműalkatrész, -tartozék, gumiabroncs, belső gumi nagy- és kiskereskedelme.

50.4 Motorkerékpár kereskedelme, javítása

50.40 Motorkerékpár kereskedelme, javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a motorkerékpár – beleértve a mopedet – nagy- és kiskereskedelme,
– a motorkerékpár-tartozék és -alkatrész nagy- és kiskereskedelme (beleértve a postai úton történő

megrendelést),
– a motorkerékpár bizományosi, ügynöki értékesítése,
– a motorkerékpár karbantartása és javítása.
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kerékpár, kerékpáralkatrész és -tartozék értékesítése, karbantartása és javítása, lásd 51.18, 51.47,

52.48, 52.74

50.5 Üzemanyag-kiskereskedelem

50.50 Üzemanyag-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag kiskereskedelmi értékesítése,
– a gépjármű-kenőanyag-, -hűtőanyag és -adalékanyag kiskereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az üzemanyag-nagykereskedelem, lásd 51.51

51 NAGYKERESKEDELEM

Ebbe az ágazatba tartozik az új és használt cikkek (átalakítás nélküli) viszonteladása kiskereskedőknek,
ipari, kereskedelmi, intézményi  vagy szakmai felhasználóknak; avagy más nagykereskedőknek; vagy áruk
beszerzése, illetve áruk értékesítése érdekében személyesen vagy vállalkozásként kifejtett ügynöki
tevékenység nagykereskedők, tőzsdeügynökök, ipari elosztó szervezetek, exportőrök, importőrök,  beszerző
társulások, a kereskedelmi és árubrókerek, a bizományosi kereskedők, ügynökök és felvásárlók és a
mezőgazdasági termékek értékesítésével foglalkozó felvásárlók részére.

Ebbe az ágazatba tartozik még:
– a nagykereskedelmi értékesítés keretében végzett szokásos tevékenység, pl. nagytételű áruk válogatása

és osztályozása, megbontása, az áruk kiszerelése, újracsomagolása, palackozása, kisebb kiszerelésben
való terítése (pl. gyógyszerészeti készítmény), szétosztása, saját áru raktározása, hűtése, az áru
kiszállítása és  felszerelése, üzembe helyezése saját számlára végezve,

– az áruk csomagolása, folyékony és gáznemű áruk palackozása – beleértve a keverést, szűrést – saját
számlára végezve.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:
– a gépjármű, lakókocsi, motorkerékpár nagykereskedelme, lásd 50.10, 50.40
– a gépjármű- és motorkerékpár-tartozék nagykereskedelme, lásd 50.30, 50.40
– a termékkölcsönzés és -lízingelés, lásd 71
– az elkülönült csomagolás, a harmadik fél részére végzett árucsomagolás, a folyékony és gáznemű

anyagok palackozása – beleértve az elegyítést, szűrést harmadik fél részére –, lásd 74.82

51.1 Ügynöki nagykereskedelem

Ebbe az alágazatba tartozik:
– a más nevében és javára végzett bizományosi ügylet, ügynöki, árubrókeri tevékenység és minden

hasonló tevékenység,
– a vevő és az eladó közötti közvetítés, az eladó és vevő összehozása, illetve a megbízó nevében

kereskedelmi ügylet kötése, akár az interneten keresztül is,
– a nagykereskedelmi aukciós házak tevékenysége, beleértve a nagykereskedelmi internetes aukciókat is.

Nem ebbe az alágazatba tartozik:
– a saját számlára, saját néven történő nagykereskedelem, lásd 51.2-51.9
– a bizományos kiskereskedelem, lásd 52
– a biztosítási ügynöki tevékenység, lásd 67.20
– az ingatlanügynöki,  -kezelési szolgáltatás, lásd 70.3

51.11 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági nyersanyagok, élő állatok, textil nyersanyagok és félkész termékek ügynöki

nagykereskedelme.
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51.12 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az üzemanyag (pl. szilárd, folyékony és gáznemű üzem- és tüzelőanyag) ügynöki nagykereskedelme,
– az érc és fém ügynöki nagykereskedelme,
– az ipari vegyi áru (pl.  növényvédő szer, talajdúsító, műanyag-alapanyag, ipari alkohol) ügynöki

nagykereskedelme,
– a műtrágya ügynöki nagykereskedelme.

51.13 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

51.14 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gépek és ipari berendezések (pl. ipari és mezőgazdasági vasáru, szerszám, híradás-technikai termék,

elektromos gép és készülék, kábel, vasúti jármű stb.) ügynöki nagykereskedelme,
– a hajó és repülőgép ügynöki nagykereskedelme,
– a mezőgazdasági gép ügynöki nagykereskedelme,
– az irodagép és számítógép (pl. írógép, könyvelőgép, pénztárgép, másológép, mágneses adathordozó,

számítógép-periféria, mágneses és optikai leolvasó) ügynöki nagykereskedelme.

51.15 Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelme.

51.16 Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a textíláru ügynöki nagykereskedelme,
– a textíl-méteráru (pl. szövet, takaró, ágynemű, konyhai vászonáru, rövidáru, textil alapanyagú tapéta és

szőnyeg) ügynöki nagykereskedelme,
– a felső- és alsóruházati termék (pl. női, férfi, fiú, lányka felső- és alsóruházat, harisnyafélék,

csecsemőruházat, öltözékkiegészítők) ügynöki nagykereskedelme,
– a lábbeli és bőráru (pl. lábbeli, cipőkellék, bőrönd, bőrdíszmű, kikészített bőrök) ügynöki

nagykereskedelme,
– a szőrme ügynöki nagykereskedelme.

51.17 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme.

51.18 Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyéb, máshová nem sorolt termék (pl. hangszer, kazetta, hanglemez, papír, írószer, nyomtatvány,

újság, folyóirat, könyv, tapéta, szoftver, fotó- és optikai cikk, óra, ékszer, kerékpár, sportszer, játék,
hulladék) ügynöki nagykereskedelme,

– a gyógyszer, gyógyászati termék és ortopéd cikk ügynöki nagykereskedelme,
– az illatszer, kozmetikai, testápolási cikk ügynöki nagykereskedelme,
– a gyógynövény ügynöki nagykereskedelme.

51.19 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
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51.2 Mezőgazdasági  termék nagykereskedelme*

51.21 Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gabona (pl. búza, kukorica, rizs) nagykereskedelme,
– a vetőmag (pl. zöldség és virágmag, virághagyma) nagykereskedelme,
– a vetőburgonya nagykereskedelme,
– az olajos magvak nagykereskedelme,
– az egyéb, máshová nem sorolt mezőgazdasági nyersanyag (pl. cukorrépa, selyemhernyógubó,

gyógynövény, toll) nagykereskedelme,
– a takarmány nagykereskedelme (gazdasági állatok részére),
– a takarmányként hasznosítható maradékanyagok, melléktermékek  nagykereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tulipánhagyma nagykereskedelme, lásd 51.22

51.22 Dísznövény-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az élő dísznövény és a vágott virág nagykereskedelme,
– a tulipánhagyma nagykereskedelme.

 Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a rostnövény nagykereskedelme, lásd 51.56

51.23 Élőállat-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az élő állat (pl. sertés, marha, baromfi, juh, kecske, ló) nagykereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az élő hal nagykereskedelme, lásd 51.38

51.24 Bőr nagykereskedelme*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nyers- és félkész bőr és szőrme nagykereskedelme.

51.25 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme*

51.3 Élelmiszer-, ital-, dohányáru-nagykereskedelem*

51.31 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a feldolgozatlan hazai és déligyümölcs, zöldség,  pl. gumós és gyökérzöldség, gyümölcszöldség, szőlő

nagykereskedelme,
– a burgonya nagykereskedelme.

51.32 Húsáru-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hús, szárnyashús, vadhús, feldolgozott hús és húskészítmény (pl. friss, hűtött és fagyasztott, sózott,

szárított, füstölt) nagykereskedelme.

                                                          
* Kizárólag a saját számlára történő nagykereskedelmi értékesítés tartozhat ide.
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51.33 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tej és tejtermék (pl. tej, tejpor, tejszín, vaj, joghurt, sajt) nagykereskedelme,
– a tojás és tojáskészítmény nagykereskedelme,
– az étolaj, állati és növényi eredetű zsiradék (pl. margarin, étkezési szalonna) nagykereskedelme.

51.34 Ital nagykereskedelme*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az alkoholtartalmú (pl. sör, bor, likőrök, vermut, pezsgő) és egyéb ital (pl. ásványvíz, alkoholmentes

üdítőital) nagykereskedelme,
– a bor nagy tételben, kiszerelés nélkül történő felvásárlása és feldolgozás, átalakítás nélküli palackozása,
– a bor nagy tételben, kiszerelés nélkül történő felvásárlása és keverés, tisztítás, palackozás utáni

értékesítése.

51.35 Dohányáru-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a cigaretta, dohány, szivar stb. nagykereskedelme.

51.36 Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a cukor (pl. nyerscukor, finomított cukor) nagykereskedelme,
– a cukorka, csokoládé és édesség (pl. jégkrém, cukorral tartósított gyümölcs és más növényi rész,

csokoládé, cukorkaáru) nagykereskedelme,
– a kenyér és pékáru nagykereskedelme.

51.37 Kávé-, fűszer-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kávé, tea, kakaó és fűszer (pl. pörkölt és pörköletlen kávé, kávékivonat, fermentált és nem fermentált tea,

teakivonat, nyers és pörkölt kakaóbab, kakaópaszta, kakaóvaj, kakaópor) nagykereskedelme.

51.38 Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a burgonyakészítmény nagykereskedelme,
– a hobbiállat-eledel nagykereskedelme,
– a hal és halkészítmény (pl. élő hal, friss vagy hűtött hal, puhatestű, rák, kagyló, fagyasztott, sózott,

szárított hal) nagykereskedelme,
– a feldolgozott zöldség, gyümölcs és magvak (pl. fagyasztott burgonya, zöldség- és gyümölcsital, szárított

zöldség, zöldségkonzerv, savanyúság, fagyasztott gyümölcs, gyümölcskonzerv) nagykereskedelme,
– az egyéb élelmiszer-ipari termék (pl. méz, leves, leveskészítmény, só, ecet, mártás és ételízesítő,

élesztő, sütőpor) nagykereskedelme.

51.39 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme*

51.4 Fogyasztási cikk nagykereskedelme*

51.41 Textil-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fonal nagykereskedelme,
– a ruházati méteráru nagykereskedelme,
– a lakástextília (pl. függöny, kárpit, ágyterítő, bútorhuzat, faliszőnyeg, falvédő, párna, paplan)

nagykereskedelme,
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– a rövidáru (pl. tű, varrócérna, kötő- és horgolótű) nagykereskedelme,
– az egyéb textília nagykereskedelme,
– a nem ipari textilszál nagykereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ipari felhasználású textilszál nagykereskedelme, lásd 51.56
– a szőnyeg nagykereskedelme, lásd 51.47

51.42 Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az alsó- és felsőruházat (beleértve a sportruházatot is) nagykereskedelme,
– az öltözékkiegészítők (pl. kesztyűk, nyakkendők, nadrágtartók) nagykereskedelme,
– a szőrmeáru nagykereskedelme,
– az esernyő nagykereskedelme,
– a lábbeli nagykereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ékszer és bőráru nagykereskedelme, lásd 51.47
– a sportlábbeli nagykereskedelme, lásd 51.47

51.43 Elektromos háztartási cikk  nagykereskedelme*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a híradás-technikai készülék (pl. autórádió, televízió, lemezjátszó, videófelszerelés és alkatrészei)

nagykereskedelme,
– a műsoros és műsor nélküli hanglemez, hang- és videókazetta, magnószalag, CD, DVD

nagykereskedelme,
– a világítástechnikai berendezés és alkatrészei, fényforrások (pl. villamos világítóeszköz, nem villamos

világítóberendezés, karácsonyfaégő, izzólámpa) nagykereskedelme,
– a háztartási célú vezeték, kapcsoló és más villamossági szerelvényáru nagykereskedelme,
– az elektromos háztartási gép és készülék (pl. hűtőgép, fagyasztó, mosogatógép, mosó- és szárítógép,

főzőkészülék, fűtő, vízmelegítő, mikrosütő, főzőlap, grillező, varrógép) nagykereskedelme.

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

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tisztítószerek (pl. szappan, szappanként használt készítmény, mosópor, háztartási illatosító és szagtalanító

készítmény, fényesítőszer) nagykereskedelme,
– az üveg-, porcelán- és kerámiatermék (pl. asztali, konyhai, háztartási termék, dísztárgy)

nagykereskedelme,
– a tapéta nagykereskedelme,
– az evőeszköz és fém háztartási cikk nagykereskedelme.

51.45 Illatszer-nagykereskedelem*
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az illatszer és kozmetikai cikk (pl. szépség-, arc- és bőrápoló készítmény, hajápoláshoz használt ké-

szítmény, száj- és fogápolószer, borotválkozószer, dezodor) nagykereskedelme.

51.46 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gyógyszer, gyógyászati termék (pl. antibiotikum, vitamin, szérum, orvosdiagnosztikai reagens,

kontrasztanyag, fogászati készítmény, kötözőszer) nagykereskedelme,
– az orvosi és kórházi műszer és felszerelés nagykereskedelme,
– az ortopédiai cikk, gyógyászati segédeszköz nagykereskedelme.

                                                          
* Kizárólag a saját számlára történő nagykereskedelmi értékesítés tartozhat ide.



132

51.47 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bútor, a szőnyeg és más padlóburkoló (pl. linóleum),  a nem elektromos háztartási készülék (pl. asztali

és konyhafelszerelés, műanyag háztartási cikk) nagykereskedelme,
– az írószer és papíráru, könyv, magazin és újság, képeslap, fotó- és optikai cikk, bőráru és

turistafelszerelés, fali- és karóra, ékszer, hangszer, játék, sportfelszerelés, sportlábbeli, kerékpár és
alkatrészei, felszerelései, fa-, vesszőfonott és parafa áru stb. nagykereskedelme,

– a finomacéláru (pl. kés, olló, borotvakészülék, borotvakés és borotvapenge, manikűr- és pedikűrkészlet)
nagykereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az irodabútor-nagykereskedelem, lásd 51.85

51.5 Nem mezőgazdasági anyag, hulladék nagykereskedelme*

51.51 Energiahordozó-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gépjármű-üzemanyagok, zsírok, kenőanyagok, olaj stb. nagykereskedelme,
– a szilárd tüzelőanyag (fa, szén, lignit), petróleum és fűtőolaj, a PB-gáz nagykereskedelme.

51.52 Érc-, fém-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vas- és egyéb fémtartalmú érc nagykereskedelme,
– a nyersvas és egyéb nyersfém nagykereskedelme,
– a máshová nem sorolt vas és egyéb félkész fémtermék nagykereskedelme,
– az arany és más nemesfém nagykereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hulladék nagykereskedelme, lásd 51.57
– a rúdarany monetáris célú kereskedelme, lásd 65

51.53 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a festék és lakkáru nagykereskedelme,
– a nyersfa nagykereskedelme,
– a nyersfa-feldolgozóipari termék nagykereskedelme,
– az építőanyag nagykereskedelme (homok, kavics, cserép, tégla, csempe, ajtó és nyílászáró szerkezet

stb.),
– a síküveg nagykereskedelme,
– a szaniteráruk nagykereskedelme (fürdőkád, mosdó, WC-kagyló és egyéb szaniterkerámiák).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vízvezeték- és fűtési berendezés és  felszerelése nagykereskedelme, lásd 51.54
– a háztartási célú vezeték, kapcsoló és más villamossági szerelvényáru nagykereskedelme, lásd 51.43
– az illatszer-nagykereskedelem, lásd 51.45

51.54 Vasáru-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vasáru (pl. zár, lakat, kulcs, vasalás, fémveret, huzal, drót, kábel, szövet, fémrács, sodronyfonat,

szegáru, csavaráru, rugó, lánc, szivattyú) nagykereskedelme,
– a vízvezeték és fűtési berendezés és felszerelései (pl. radiátor, cső, fitting, csap, műanyag- és gumi-

kiegészítő) nagykereskedelme,
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– a szaniteráru szerelési kellékeinek nagykereskedelme (cső, szerelvény, csap, T-elem, csatlakozó, gumi-
tömlő stb.),

– a kéziszerszám (pl. kalapács, fűrész, csavarhúzó stb.) nagykereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a háztartási célú vezeték, kapcsoló és más villamossági szerelványáru nagykereskedelme, lásd 51.43

51.55 Vegyi áru nagykereskedelme*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ipari vegyi áru (anilin, nyomtatótinta, illóolaj, ipari gáz, vegyi ragasztó, színezőanyag, szintetikus

gyanta, metanol, paraffin, illat- és ízesítőanyag, szóda, ipari só, savak és nyerskén, keményítőszár-
mazék stb.) alapanyagának nagykereskedelme,

– a műtrágya és egyéb agrokémiai termék nagykereskedelme,
– a műanyag-alapanyag nagykereskedelme,
– a gumi nagykereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a háztartási célú vegyi árunagykereskedelme, lásd 51.44
– a illatszer-nagykereskedelem, lásd 51.45
– a vízvezeték és fűtési berendezés és  felszerelés nagykereskedelme, lásd 51.54
– a háztartási célú vezeték, kapcsolók és más villamossági szerelvényáru nagykereskedelme, lásd 51.43

51.56 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ipari felhasználású textilszál nagykereskedelme,
– a papír tekercsben történő nagykereskedelme,
– a drágakövek nagykereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gépjármű-gumiabroncs nagykereskedelme, lásd 50.30
– a nem ipari textilszál nagykereskedelme, lásd 51.41

51.57 Hulladék-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az újrafeldolgozásra szánt fém és nemfém hulladék és anyag nagykereskedelme, beleértve a gyűjtést,

szortírozást, leválogatást, használt termékek, mint pl. gépjárművek szétszerelését az újrahasznosítható
alkatrészek kinyerése céljából, az (újra)csomagolást, raktározást és kiközvetítést, de tényleges átalakítá-
si  folyamat nem tartozik ide; további feltétel, hogy a felvásárlás és értékesített hulladék értékkel bírjon,

– a leselejtezett járművek bontása (autóbontás, roncsautók nagykereskedelme, roncsautók alkatrészeinek
értékesítése magánszemélyek és szakmai felhasználók számára).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hulladékok és egyéb cikkek másodlagos nyersanyaggá alakítási folyamatai, ahol tényleges átalakítási

folyamat megy végbe, az ennek eredményeképpen keletkező másodlagos nyersanyag közvetlenül
alkalmas ipari feldolgozásra és nem egy végleges új termék, lásd 37.10, 37.20

– a mechanikai eljárásokkal történő autó feldarabolás, lásd 37.10
– a használtcikk-kiskereskedelem, lásd 52.50
– a hulladék kezelése, de nem ipari újrafeldolgozásra, hanem -lerakás céljából, lásd 90
– a háztartási és ipari hulladék összegyűjtése és kezelése, lásd 90

51.8 Gép-nagykereskedelem*

51.81 Szerszámgép-nagykereskedelem*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a számítógép vezérlésű szerszámgép nagykereskedelme,
– a fém- és nem fémmegmunkáló szerszámgép nagykereskedelme.
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51.82 Építőipari, bányászati gép nagykereskedelme*
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az építőipari, bányászati, műszaki eszközök és berendezések (pl. útépítő traktor, földgyalu, úthenger,

exkavátor, bányaművelési gép, elevátor, konvejor) nagykereskedelme.

51.83 Textilipari gép nagykereskedelme*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a textilipari gép, varró- és kötőgép (beleértve a számítógép vezérlésűt is) nagykereskedelme, kivéve:

háztartási varró- és kötőgép nagykereskedelme (lásd 51.43).

51.84 Számítógép,  szoftver nagykereskedelme*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a számítógép, perifériális egységei és szoftver nagykereskedelme.

51.85 Egyéb irodagép, -bútor nagykereskedelme*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyéb irodagép és felszerelés (írógép, fénymásoló, számológép stb.) nagykereskedelme,
– az irodabútor stb. nagykereskedelme.

51.86 Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme*

51.87 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gépjárművön, motorkerékpáron és kerékpáron kívüli minden más szállító eszköz (pl. kereskedelmi

hajó és uszály, vasúti és más kötöttpályás szerelvény és vontató, repülőgép és légi szállítási eszköz és
alkatrészeik) nagykereskedelme,

– az ipari robot nagykereskedelme,
– az ipari felhasználású huzal, kapcsoló és más villamossági szerelvény nagykereskedelme,
– az egyéb elektromos készülék, elektronikus gép (pl. villamos motor, transzformátor és elektromos alkatrész)

nagykereskedelme,
– az egyéb, máshova nem sorolt ipari, kereskedelmi, irányítástechnikai és más szolgáltatási célú gép (pl.

vízi turbina, szivattyúalkatrész, kompresszoralkatrész, konténer, folyékonygáz-tároló konténer) nagykereske-
delme,

– az emelő, az áru- és anyagmozgató eszköz nagykereskedelme,
– az élelmiszer- és dohányipari gép, készülék nagykereskedelme,
– a mérőkészülék és mérőeszköz nagykereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gépjármű, pótkocsi (utánfutó) és lakókocsi nagykereskedelme, lásd 50.10
– a gépjárműalkatrész nagykereskedelme, lásd 50.30
– a motorkerékpár nagykereskedelme, lásd 50.40
– a kerékpár nagykereskedelme, lásd 51.47

51.88 Mezőgazdasági gép nagykereskedelme*

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági- és erdőgazdálkodási gép, tartozék nagykereskedelme,
– a traktor nagykereskedelme,
– a működési elvtől függetlenül bármely fűnyíró gép nagykereskedelme.
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51.9 Egyéb nagykereskedelem*

51.90 Egyéb nagykereskedelem*
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az előbbiekben fel nem sorolt termékre specializált nagykereskedelem,
– az áruk széles körének specializáció nélküli nagykereskedelme.

52 KISKERESKEDELEM
A kiskereskedelmet először az értékesítés helye szerint kell besorolni (kiskereskedelmi boltokban  52.1–
52.5-ig, nem boltokban: 52.6). A boltokban történő kiskereskedelem tovább bontható új áruk
kiskereskedelmére (52.1–52.4) és használt áruk kiskereskedelmére (52.5). Az új áruk üzletben történő
kereskedelme tovább bontható szakosodott kiskereskedelemre (52.2–52.4-ig), és nem szakosodott
kiskereskedelemre (52.1) A fenti csoportok még tovább bonthatók az eladott áru fajtája szerint. A nem
boltokban történő értékesítést a kereskedelem formája szerint soroljuk be (pl. csomagküldő, piaci, házaló,
árusító automata stb.).

Ebbe az ágazatba tartozik:
– az új és használt személyi és háztartási cikk (átalakítás nélküli) értékesítése boltban, áruházban,

pavilonban, csomagküldő szolgálaton keresztül, házaló és utcai árus által fogyasztók széles
körének személyi vagy háztartási fogyasztására vagy használatára,

– a személyi és háztartási cikk javítása, be- vagy felszerelése függetlenül attól, hogy ez a kiskereskedelmi
értékesítéssel együtt vagy attól függetlenül történik,

– a bizományosi, ügynöki kiskereskedelem,
– a kiskereskedelmi aukciós házak.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:
– a gépjármű, motorkerékpár és alkatrészeik illetve üzemanyaguk értékesítése, lásd 50
– a gabona, az érc, a kőolaj, az ipari vegyszer, a vas és acél, az ipari gép és felszerelés  kereskedelme,

lásd 51
– az étel és ital helybeni fogyasztásra történő értékesítése és az ételt elvitelre készítő vendéglátói

értékesítés, lásd 55.30, 55.40, 55.51
– a személyi fogyasztási cikk és háztartási eszköz bérbeadása, kölcsönzése, lásd 71.40

52.1 Vegyes kiskereskedelem

52.11 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az áruk széles körének kiskereskedelmi értékesítése az élelmiszer, ital és dohányáru eladási túlsúlyával

(olyan általános, áruházi kiskereskedelem, ahol a meghatározó élelmiszer, ital és dohányáru mellett még
ruházati cikket, bútort, szerelvényt, fémtömegcikket, kozmetikai terméket stb. is értékesítenek).

52.12 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az áruk széles körének kiskereskedelmi értékesítése, ahol nem az élelmiszer, ital és a dohányáru

értékesítése a meghatározó, hanem az iparcikké,
– az olyan általános áruházi tevékenység, amelynél a ruházati cikk, bútor, szerelvény, fémtömegcikk,

kozmetikai termék, ékszer, játék, sportfelszerelés stb. forgalmazása a meghatározó.

52.2 Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelem

52.21 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a burgonya, a hazai és déligyümölcs, a citrusfélék, a zöldségfélék kiskereskedelme.

                                                          
* Kizárólag a saját számlára történő nagykereskedelmi értékesítés tartozhat ide.
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tartósított gyümölcs, zöldség kiskereskedelme, lásd 52.27

52.22 Húsáru-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a friss, hűtött, fagyasztott, szárított, füstölt és egyéb módon tartósított nyershús és belsőség

kiskereskedelme,
– a húsból és belsőségből készített húskészítmény, felvágott és konzerv kiskereskedelme,
– a baromfi és vadhús kiskereskedelme.

52.23 Hal-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a friss, hűtött, fagyasztott vagy egyéb konzerválási eljárással tartósított halak és egyéb puhatestűek,

rákfélék kiskereskedelme.

52.24 Pékáru-, édesség-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kenyér és pékáru (pl. péksütemény, kétszersült, cukrászsütemény, torta, mézeskalács)

kiskereskedelme,
– az édesség (pl. csokoládé,  cukorka, cukorral tartósított [kandírozott] gyümölcs) kiskereskedelme.

52.25 Ital-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a sör, bor, likőr és egyéb alkoholtartalmú ital, gyümölcs- és zöldségital, ásványvíz és egyéb alkoholmentes

üdítőital kiskereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kávé, tea kiskereskedelme, lásd 52.27
– a tej kiskereskedelme, lásd 52.27
– az ital helybeni fogyasztásra történő értékesítése, lásd 55.40

52.26 Dohányáru-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a cigaretta, dohány, szivar kiskereskedelme.

52.27 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tej, tejtermék, tojás, étolaj és zsír (pl. tej, tojáspor, vaj, margarin, sajt, túró, savanyított tejtermék)

kiskereskedelme,
– a tartósított gyümölcs és zöldség, olajos és egyéb magvak kiskereskedelme,
– az egyéb, máshol fel nem sorolt élelmiszer (pl. cukor, élelmiszerkészítmény, száraztészta, fűszernövény,

kávé,  tea) kiskereskedelme.

52.3 Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer kiskereskedelme

52.31 Gyógyszer-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gyógyszer (pl. antibiotikum, vitamin, szérum, diagnosztikai reagens, kontrasztanyag és fogászati

készítmény, kötözőszer, sebvarró fonal és hasonló anyag) kiskereskedelme.
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52.32 Gyógyászati termék kiskereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gyógyászati termék, az ortopédiai cikk, gyógyászati segédeszköz (pl. fecskendő, katéter és hasonlók,

mechanikai hatást kifejtő gyógyászati készülék, az emberi test hiányos vagy elveszett funkcióját pótló eszköz
[művégtag], hallásjavító készülék, szívritmusszabályzók, orvosi és sebészeti bútor és alkatrészei,
mozgássérült közlekedőkocsijai alkatrésszel együtt) kiskereskedelme.

52.33 Illatszer-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kozmetikai és testápolási cikk (pl. szépség-, arc- és bőrápoló készítmény, haj-, száj- és fogápoló-, borot-

válkozószer, dezodor, fürdéshez való készítmény, toalettpapír, zsebkendő, kéztörlő) kiskereskedelme.

52.4 Egyéb  fogyasztási cikk kiskereskedelme

52.41 Textil-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szövet, ruházati méteráru kiskereskedelme,
– a fonal kiskereskedelme,
– a takaró, szőnyeg, hímzés készítéséhez szükséges alapanyag kiskereskedelme,
– a lakástextília pl. ágynemű, asztalterítő, törölköző kiskereskedelme,
– a rövidáru, pl. varrótű, varrócérna kiskereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a függöny, ágyterítő, bútorhuzat kiskereskedelme, lásd 52.44

52.42 Ruházati kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a ruházati cikk (férfi-, női, fiú- és lányka felső- és alsóruházat, harisnyafélék, pulóver és hasonló kötött

termék, csecsemőruházat, sportruházat) kiskereskedelme,
– a bőrruházat, szőrmeáru kiskereskedelme,
– a ruházati kiegészítők, pl. a kesztyű, a nyakkendő, a nadrágtartó, a zsebkendő stb. kiskereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a rövidáru-kiskereskedelem, lásd 52.41

52.43 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a lábbeli (pl. bőr-, gumi-, textil-, műanyag, vízálló lábbeli, sportcipő, cipőkellék) kiskereskedelme,
– a bőráru (pl. nyergesáru, lószerszám, pénztárca) kiskereskedelme,
– a bőrből és bőrhelyettesítő anyagból készült utazási felszerelés (pl. bőrönd, kézitáska) kiskereskedelme.

52.44 Bútor,  háztartási cikk kiskereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a háztartási bútor (pl. ülőbútor, konyhabútor, hálószobabútor, kerti bútor, bútorállvány és keret,

bútoralkatrész, ágybetét, matrac, ékfejpárna) kiskereskedelme,
– a világítástechnikai termék, világítóberendezés és alkatrészei (pl. villamos világítóeszköz, világítóberen-

dezés, lámpák, világítási és feliratüveg) kiskereskedelme,
– a háztartási edény, evőeszköz, fajansz, üvegáru, porcelán, kerámia, finom acéláruk, fém asztali, konyhai

és más háztartási áruk, cserépedény kiskereskedelme,
– a függöny, csipkefüggöny és más textilből készült lakberendezési cikk (pl. ágyterítő, bútorhuzat,

faliszőnyeg, falvédő),
– a fa-, parafa áru és (vessző) fonatból készült termék (pl. étkezési eszköz és konyhai cikk fából,

fadísztárgy, keret festményhez, képhez, tükörhöz, parafatermék, kosár és más hasonló fonottáru)
kiskereskedelme,



138

– a máshova nem sorolt háztartási cikk és felszerelés, a nem elektromos háztartási gép és készülék (pl.
asztali és konyhafelszelés műanyagból, nem villamos háztartási fűtőkészülék, seprő, kefe, ecset)
kiskereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a parafából készült padlóburkoló kiskereskedelme, lásd 52.48
– a régiség-kiskereskedelem, lásd 52.50
– az irodabútor kiskereskedelem, lásd 52.48
– a beépített konyhabútor beszerelése, lásd 45.42
– a szőnyeg-kiskereskedelem, lásd 52.48
– a speciális orvosi és sebészeti bútor kiskereskedelme, lásd 52.32
– a szőnyegpadló-kiskereskedelem, lásd 52.48

52.45 Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az elektromos háztartási gép és készülék (pl. hűtő- és fagyasztógép, mosogatógép, mosó- és

szárítógép, kötő-, varró-, tűző- és egyéb hasonló típusú elektromos háztartási gép, elektromos
vízmelegítő és víztároló, elektromos főző és fűtőkészülék) kiskereskedelme,

– a híradás-technikai készülék, (autó)rádió, televízió és más, háztartásban használatos audiovizuális
készülék kiskereskedelme,

– a lemez, hangszalag, hang- és videokazetta-, CD, DVD, felvétel nélküli hang-, kép- és adathordozó
eszköz kiskereskedelme,

– a hangszer, hangszeralkatrész és partitúra kiskereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem elektromos háztartási készülék kiskereskedelme, lásd 52.44
– a hang- és videofelvétel (szalag, lemez, kazetta és CD) kölcsönzése, lásd 71.40

52.46 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a barkácsfelszerelés és barkácsoláshoz szükséges anyag (pl. láncfűrész, fa- és fémmegmunkáló

barkács szerszámgép, kő, kerámia, beton, üveg és hasonló építőanyag) kiskereskedelme,
– a működési elvtől függetlenül mindenfajta fűnyíró kiskereskedelme,
– a vasáru, szerszám (pl. mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti és egyéb szerszám, zár, lakat, kulcs, huzal,

drót, szövet, épületszerelvény, csaptelep, központi fűtés szelepei és egyéb vasáruk, szivattyú)
kiskereskedelme,

– a festék, fénymáz, lakk, gyanta (pl. bőrfesték, pác, pigment) kiskereskedelme,
– a síküveg (úsztatott üveg, hajlított, megmunkált üveg, biztonsági üveg, szigetelő üveg, üvegtükör)

kiskereskedelme,
– az építési anyag (pl. tégla, épületfa, fából készült építőanyag, épületszerkezet, nyílászáró, vízvezeték- és

fűtési berendezés és felszerelés) kiskereskedelme,
– a szaniteráru (pl. fürdőkád, zuhanyzótálca, mosdókagyló, mosogató) kiskereskedelme,
– a szauna kiskereskedelme.

52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a könyv (pl. nyomtatott könyv, brossúra, röplap és a hasonló anyag, szótár, lexikon, térkép)

kiskereskedelme,
– az újság, folyóirat, periodikus kiadvány kiskereskedelme,
– a papír, írószer, nyomtatvány (pl. boríték, levelezőlap, karton, pergamen és egyéb papíráru,

nyomtatvány) kiskereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a használt vagy antikvár könyv kiskereskedeme, lásd 52.50
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52.48 Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az irodabútor, irodagép, számítógép és kész szoftvertermék (pl. másológép, ügyviteltechnikai gép, irodai

ofszet sokszorosítógép, nyomtatók, írógép, számológép, pénztárgép, bérmentesítő gép, irodai fémeszköz,
páncélszekrény, tároló-, adatrögzítő és -átalakító gép, mikrofilm-készítő és mikrofelvétel-olvasó készülék)
kiskereskedelme,

– a fotó-, optikai és precíziós műszer (pl. fotólemez, film, fotóvegyszer, fényképészeti fényforrás,
kontaktlencse, szemüveglencse, szemüveg, szemüvegkeret, távcső, optikai teleszkóp, mikroszkóp,
fényképezőgép, vetítők, fotóoptikai alkatrész és tartozék, kézi hosszmérő, fénymérő, hőmérő)
kiskereskedelme,

– a telekommunikációs berendezések kiskereskedelme,
– a tapéta és padlóburkoló (pl. linóleum, műanyag és parafa padlóburkolók, szőnyegpadló),

kiskereskedelme,
– a szőnyeg és a takaró kiskereskedelme,
– az óra,  karóra, ékszer (pl. gyöngy, drágakő, órák, óraalkatrész, óraszíj) kiskereskedelme,
– a sport-, horgász-, kempingfelszerelés, csónak és kerékpár (pl. tornatermi és atlétikai cikk, korcsolyák,

vitorlás, hajómotor, vitorlázó repülőgép, légballon) kiskereskedelme,
– a játék kiskereskedelme,
– a vágott virág, dísznövény és szaporítóanyagaik (pl. palánta, virághagyma, gumók, dugvány, oltvány)

kiskereskedelme,
– mezőgazdasági vegyszer és hobbiállat-eledel kiskereskedelme,
– az ajándékáru, kézműáru iparcikk, a kegytárgy kiskereskedelme,
– a háztartási tüzelőolaj, palackozott gáz, szén és tűzifa kiskereskedelme,
– a fegyver és lőszer kiskereskedelme,
– a bélyeg, érme kiskereskedelme,
– a műalkotás (egyedi és sokszorosított) kiskereskedelme,
– a máshova nem sorolt, nem élelmiszertermék (pl. toll, takarmány, művirág, gyerekkocsi, bemutató- és

szemléltetőeszköz) kiskereskedelme,
– az optikusi kiskereskedelmi tevékenység.

52.5 Használtcikk-kiskereskedelem

52.50 Használtcikk-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a használt könyv kiskereskedelme,
– az egyéb használt árucikk kiskereskedelme (pl. használt ruházati cikk, sportszer, bútor),
– a régiség kiskereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a használt gépjármű és a használt gépjármű-alkatrész kiskereskedelme, lásd 50.10, 50.30

52.6 Nem bolti kiskereskedelem

52.61 Csomagküldő kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bármilyen áru csomagküldő hálózaton keresztül történő kiskereskedelme; a vevő az árut reklámon keresztül,

katalógusból, modell alapján, vagy a reklám bármely más formáján (televízión, rádión, telefonon, interneten)
keresztül   ismeri meg és választja ki, és megrendelésére az eladó azt részére megküldi.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a használt gépjármű és a használt gépjármű-alkatrész kiskereskedelme, lásd 50.10, 50.30

52.62 Piaci kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bármely áru utcai közterületen, piacon, vásáron, általában mozgatható árusítóhelyen, pulton történő

kiskereskedelmi értékesítése.
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52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bármely terméknek a fenti kiskereskedelmi formáktól eltérő értékesítése:

•  kiskereskedelmi (házaló) ügynöki értékesítés,
•  automatán keresztül történő árusítás,
•  mozgó árusítás,
•  aukciós házak tevékenysége,
•  internetes aukció.

52.7 Fogyasztási cikk javítása

Ebbe az alágazatba tartozik:
– a személyi és háztartási cikk javítása, amennyiben az a gyártástól, a nagy- és kiskereskedelemtől

függetlenül történik. Ha nem, akkor beleértendő a kis- és nagykereskedelembe, vagy a gyártás
megfelelő szakágazatába.

Nem ebbe az alágazatba tartozik:
– a gépjármű és motorkerékpár javítása, lásd 50

52.71 Lábbeli, bőráru javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bőrből és más anyagból készült csizma, cipő, bőrönd és egyéb bőráru (pl. kézitáska, bőrből készült

öltözékkiegészítők, műszaki szíjazat, munkavédelmi bőrcikk) javítása,
– a lábbelik bővítése.

52.72 Elektromos háztartási cikk javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az elektromos háztartási készülék (pl. hűtőszekrény, fagyasztószekrény, mosogató- mosó-, szárítógép,

háztartási villamos főző- és fűtőberendezés, porszívó és egyéb háztartási készülék) javítása,
– a rádió, televízió, valamint más audio- és videoberendezés javítása.

52.73 Óra-, ékszerjavítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a lakossági háztartási óra, időmérő műszer, készülék,
– a 36.22 szakágazatba tartozó ékszer és rokon termék javítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ipari időmérő műszer, készülék javítása és  karbantartása, lásd 33.50

52.74 Egyéb fogyasztási cikk javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a máshova nem sorolt háztartási készülék és berendezés, fogyasztási cikk javítása:

•  kerékpár,
•  ruházati cikk (átalakítása is),
•  mobiltelefon,
•  zongora és más hangszer hangolása,
•  fényképészeti felszerelés,
•  nem villamos háztartási készülék,
•  híradás-technikai háztartási termék,
•  játék,
•  sportszer,
•  kéziszerszám javítása,
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– a késélezés,
– a bútor, elemes bútor helyszíni összeállítása, felszerelése,
– a megvárható szolgáltatás, pl. textiláru nyomása,
– a képkeretezés.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szerszámok  javítása, lásd 28.62
– a fegyver javítása, lásd 29.60
– a mozgássérültek kocsijának javítása, lásd 35.43
– a professzionális sportberendezés javítása, lásd 36.40
– a beépített bútor, konyha beszerelése, lásd 45.42



142

H SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

A „H” nemzetgazdasági ág megkülönbözteti azokat a tevékenységeket, amelyek szállást szolgáltatnak a
vendégnek, és/vagy ételt, italt is felszolgálnak. A nemzetgazdasági ág tartalmazza mind a szállásadást, mind
az étkeztetést, mert gyakori, hogy mindkettőt együtt nyújtják. Van némi átfedés a tevékenységek között a „H”
nemzetgazdasági ágban, mert az italok értékesítése különálló tevékenységnek minősül, ugyanakkor az
éttermi tevékenységnek is része lehet (ételszolgáltatás itallal), utóbbi esetben ételek értékesítésével együtt
az 55.3 Éttermi vendéglátáshoz kell sorolni. Bár az éttermi tevékenységek speciális tevékenységnek
számítanak, értelemszerűen (egyes szálláshelyek esetén) a szállásadáshoz is tartozhatnak.

A szállást biztosító egységek többsége rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújt szállást utazóknak,
nyaralóknak, turistáknak és hasonlóknak. Néhányan csak szállást biztosítanak, míg mások étkezést és más
kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeket is biztosítanak a szálláshely keretében, a kiegészítő
szolgáltatások fajtája változatos.

Azok az egységek, amelyek az étkezőhelyi vendéglátás tevékenységi körébe tartoznak, helyben
fogyasztásra alkalmas ételekkel szolgálnak. Ezek lehetnek hagyományos éttermek, önkiszolgáló vagy
ételelviteles éttermek, állandó vagy átmeneti étkezőbódék és hasonló étkezési formák, ülőhely fogyasztási
lehetőség nyújtásával vagy a nélkül. A felszolgált ételnek az azonnali fogyaszthatóságra történő
alkalmassága a döntő szempont.

Nem ebbe a nemzetgazdasági ágba tartoznak az azonnali fogyasztásra nem alkalmas, vagy nem azonnali
fogyasztásra gyártott ételek, illetve az ételnek nem minősülő előkészített élelmiszer (lásd 15.0 Élelmiszer,
ital, dohány gyártása). Szintén kizárható a nem saját gyártású, ételnek nem minősülő élelmiszerek
értékesítése, vagy a közvetlen fogyasztásra nem alkalmas étel készítése (lásd „G” nemzetgazdasági ág).

55.1     Szállodai szolgáltatás

55.10 Szállodai szolgáltatás

Ebbe az alágazatba tartozik:
– az átmeneti, ideiglenes tartózkodást biztosító szálláshelyen történő ellátás:

•  szállodában, panzióban, motelben és vendégfogadóban,
•  konferencia-szálláshelyen.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hosszú időtartamú tartózkodást biztosító  szálláshely, lakóhely  bérbeadása, lásd 70.20
– az időmegosztásos (timeshare) üzemeltetésű szálláshely szolgáltatása, lásd 70.20

55.2 Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

Ebbe az alágazatba tartozik:
– az átmeneti tartózkodást biztosító szálláshelyen történő ellátás:

•  nyaralótáborban, nyaralóházban (faházban) és lakásban (fizetővendéglátás),
•  kempingben és kempingezésre alkalmas helyen,
•  egyéb, rövid időtartamú tartózkodást biztosító szálláshelyen pl. turistaszálláson, vendégházban,

– a vadászházban, falusi (paraszt-) házban, ifjúsági szállóban (youth hostel), ifjúsági táborban, hegyi
menedékhelyen történő ellátás stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hosszú időtartamú tartózkodást biztosító szálláshely bérbeadása, lásd 70.20
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55.21 Ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás

Ebbe az szakágazatba tartozik:
– az ifjúsági szálláshely (youth hostel) biztosítása,
– a turistaszállás biztosítása,
– a hegyi menedékhely biztosítása,
– a hosszabb időtartamú elhelyezést biztosító szálláshelyek közül a diákszálló, munkásszálló biztosítása.

55.22 Kempingszolgáltatás

55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a rövid időtartamú átmeneti tartózkodást biztosító szálláshely-szolgáltatása:

•  nyaralóházban, víkendházban és lakásban (pl. fizetővendéglátás),
•  ifjúsági táborban, diák- és egyetemi szálláshelyen, bentlakásos iskolában,
•  munkásszállóban,
•  egyéb, máshova nem sorolt, rövid időtartamú elszállásolást biztosító szálláshelyen,
•  önálló szervezet kezelésében lévő hálókocsin és más közlekedési eszközön történő szálláshely-

szolgáltatás,
– a falusi és fizetővendéglátás.

55.3 Étkezőhelyi vendéglátás

55.30 Étkezőhelyi vendéglátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ital és a helyszínen készített étel helybeni fogyasztásra történő értékesítése, gyakran a szórakoztatás

valamilyen formájával együtt:
•  étteremben,
•  önkiszolgáló étteremben,
•  gyorsétteremben,
•  (ételt) elvitelre árusító vendéglátóhelyen,
•  gyorsbüfében, snack bárban és hasonló vendéglátóhelyen (hal- és pecsenyesütés stb.),
•  ételbárban, kávézóban,
•  fagylaltozóban,
•  vasúti és más személyszállító eszköz étkezőkocsijában.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az árusítóautomatán keresztül történő értékesítés, lásd 52.63

55.4 Bárok, hasonló vendéglátás

55.40 Bárok, hasonló vendéglátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ital helybeni fogyasztásra történő értékesítése, amely párosulhat a szórakoztatás valamilyen formájával:

•  kocsmában, bárban, zenés éjszakai szórakozóhelyen, diszkóban, sörözőben, borozóban stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az árusítóautomatán keresztül történő értékesítés, lásd 52.63
– az üzlethelyiségen kívüli italfogyasztásra történő értékesítés, lásd 52
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55.5 Munkahelyi és közétkeztetés

55.51 Munkahelyi étkeztetés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az étel és ital meghatározott személyek (pl. munkavállalók, tanulók) által igénybe vehetően, általában

mérsékelt áron történő közvetlen értékesítése:
•  sportolói, vállalati vagy hivatali étkeztetés,
•  diákétkeztetés,
•  egyetemi étkeztetés,
•  menzák és kantin a fegyveres erők stb. részére,
•  munkahelyi, iskolai büfék.

55.52 Közétkeztetés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a más helyen történő fogyasztásra központi konyhán készített étel értékesítése:

•  repülőjáratokra,
•  mozgóbüfé részére,
•  bankettre, vállalati fogadásra,
•  esküvőre, partikra és egyéb ünnepségre vagy eseményre.



145

I SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, POSTA, TÁVKÖZLÉS
Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik:
– a személy- és teherszállítás, függetlenül attól, hogy menetrendszerű vagy nem menetrendszerű, illetve

attól is, hogy vasúton, csővezetéken, közúton, vízi úton vagy légi úton végzik,
– a szállításkiegészítő tevékenység, a pályaudvari és parkolási szolgáltatás, a szállítmánykezelés, a

raktározás stb.,
– a postai tevékenység, távközlés,
– a szállítóeszköz vezetővel vagy kezelővel együtt történő bérbeadása.

Nem ebbe a gazdasági ágba tartozik:
– a közúti gépjármű kivételével a szállítóeszközök nagyjavítása, átalakítása, lásd 35
– az út, vasút, kikötő, repülőtér építése, karbantartása, lásd 45
– a közúti gépjármű javítása és karbantartása, lásd 50.20,  50.40
– a szállítóeszköz vezető, kezelő nélküli bérbeadása, lásd 71.1,  71.2

60 SZÁRAZFÖLDI, CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS

60.1 Vasúti szállítás

60.10 Vasúti szállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a helyközi vasúti személyszállítás,
– az áru, rakomány helyközi, külvárosi és városi vonatokkal történő szállítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a személy- és teher-pályaudvari tevékenység, a szállítmánykezelés, a raktározás és más kiegészítő te-

vékenység, lásd 63
– a szállítási tevékenység részeként a vasúti és közúti kötöttpályás mozdony és vontatott kocsi a szállítási

tevékenység részeként, a napi üzemelés során szükségessé váló kisebb karbantartása, javítása,
lásd 63.21

– a vasúti infrastruktúra működtetése, lásd 63.21

60.2 Egyéb szárazföldi szállítás

60.21 Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az utas meghatározott városi vagy elővárosi útvonalon történő, általában rögzített menetrend szerinti

szállítása, amelynek keretében az utas fel- és leszállása meghatározott megállóhelyen, állomáson
történik; a szállítás történhet autóbusszal, villamossal, trolibusszal, földalattival, magasvasúttal stb.,

– az utas meghatározott útvonalon történő, általában menetrendszerű helyközi szállítása, a kötöttpályás
szállítás kivételével, amelynek keretében az utas fel- és leszállása meghatározott megállóhelyen,
állomáson történik,

– az iskolabusz, a repülőtéri járat, a vasútállomási járat, a drótkötélvasút, a sikló, függő kábeleken
közlekedő járművek stb. üzemeltetése.

60.22 Taxis személyszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a városi, elővárosi, helyközi taxiszolgáltatás, taxirendelés,
– a személygépjármű vezetővel együtt történő bérbeadása,
– az egyéb saját tulajdonú személygépjármű bérbeadása vezetővel együtt.
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60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyéb, nem menetrendszerű közúti személyszállítás (autóbusz vezetővel együtt történő bérbeadása is):

•  charterjárat, kiránduló és más alkalmi személyszállítás,
•  állati erővel végzett személyszállítás, pl. lovaskocsival.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mentőszállítás, lásd 85.14
– a sétakocsikázás, városnéző körút, lásd 92.34
– a külön számlázott idegenvezetés, étkeztetés, lásd 63.30; 55.30

60.24 Közúti teherszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a közúti teherszállítás:

•  rönkfaszállítás,
•  konténerszállítás,
•  fagyasztott áru szállítása,
•  túlsúlyos áru szállítása,
•  ömlesztett áru szállítása, beleértve a tartálykocsiban való szállítást, (pl. tankerrel) az

állattenyésztőktől  begyűjtött tej elkülönült szállítása,
•  gépkocsiszállítás járművel,
•  szállítás speciálisan felszerelt gépjárművel,
•  mások által összegyűjtött hulladék szállítása. A hulladékkezelés többnyire nem tartozik a szállító

felelősségi körébe, a feladó külön fizet a hulladék kezeléséért (pl. a tárolóhelytől tartályban történő
hulladék szállítása a végső feldolgozóhelyig); ide tartozik a trágya, iszap és szennyezett talaj
szállítása is,

•  a közúti bútorszállítás,
•  a teherszállító jármű bérbeadása vezetővel együtt,
•  az emberi vagy állati erővel végzett teherszállítás,
•  a beton, aszfalt, vágóállat, levélpostai küldemény stb. közúti szállítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a teherszállítmány kezelésére szolgáló állomás üzemeltetése, lásd 63
– a postai, futárpostai tevékenység, lásd 64.1
– a hulladékszállítás, mint a hulladékgyűjtés kiegészítő, elválaszthatatlan része, amennyiben annak

gyűjtésére ugyanaz a gazdasági szervezet szakosodott, lásd 90
– a közúti járművek vontatása, lásd 50.20

60.3 Csővezetékes szállítás

60.30 Csővezetékes szállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gáz, folyadék, sűrű szuszpenzió és egyéb folyékony, áramló termék csővezetékes szállítása,
– a szivattyúállomás működtetése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a természetes, ill. gyártott gáz, víz és gőz elosztása, lásd 40.22, 40.30, 41.00

61 VÍZI SZÁLLÍTÁS

61.1 Tengeri szállítás

61.10 Tengeri szállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az utas vagy áruk vízi szállítása, menetrendszerűen vagy nem menetrendszerűen,
– a kirándulóhajók, városnéző hajók üzemeltetése,
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– a komp, vízi taxik stb. üzemeltetése,
– a tolóhajóval, vontatóhajóval, olajtankhajóval végzett szállítás,
– a hajó, a sétahajó és más vízi jármű bérbeadása legénységgel együtt.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az éttermi és bárszolgáltatás hajón, lásd 55.3, 55.4
– az árukezelés, árutárolás, kikötőüzemeltetés és egyéb kiegészítő tevékenység, pl. dokkolás,

révkalauzolás, világítótorony működtetése, hajómentés, lásd 63

61.2 Belvízi szállítás

61.20 Belvízi szállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az utasok vagy áruk folyón, csatornán, tavon és egyéb belvízi úton történő szállítása  (beleértve a

kikötőn és dokkon belüli szállítást is),
– a sétahajó belvízen történt bérbeadása legénységgel együtt.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a dokkolás, lásd 63.22
– az éttermi és bárszolgáltatás hajón, lásd 55.3, 55.4

62 LÉGI SZÁLLÍTÁS

Ebbe az ágazatba tartozik:
– az utasok, áruk légi úton vagy a világűrön keresztül történő szállítása.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:
– a mezőgazdaságilag művelt terület légi permetezése, lásd 01.41
– a repülőgép vagy repülőgép-hajtómű nagyjavítása, lásd 35.30
– a légi hirdetés, lásd 74.40
– a légi felvétel készítése, lásd 74.81

62.1 Menetrendszerű légi szállítás

62.10 Menetrendszerű légi szállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az utasok, illetve áruk menetrendszerűen, légi útvonalon történő szállítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a rendszeres charterszállítás, lásd 62.20

62.2 Nem menetrendszerű légi szállítás

62.20 Nem menetrendszerű légi szállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az utasok, illetve áruk nem menetrendszerű légi szállítása,
– a charterrepülés, beleértve a rendszeres charterszállítást.

62.3 Űrszállítás

62.30 Űrszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mesterséges égitest és űrjármű felbocsátása, pályára állítása,
– az áruk és az utasok szállítása a világűrben.
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63 SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG, UTAZÁSSZERVEZÉS

63.1 Rakománykezelés, tárolás, raktározás

63.11 Rakománykezelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fuvarozott áruk, illetve az utasok csomagjainak ki- és berakodása, a szállítás módjától függetlenül,
– a szállítási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó (járműről járműre) rakodás.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a terminálok üzemeltetése lásd 63.2
– a szállítástól elkülönült rakodás, lásd 74.87

63.12 Tárolás, raktározás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tárolóhely és raktár üzemeltetése árufajtától függetlenül (gabonasiló, gabonatároló, közraktár,

vámraktár, általános kereskedelmi raktár, hűtőház, tárolótartály stb.).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gépjárműparkoló üzemeltetése, lásd 63.21

63.2 Egyéb, szállítást segítő tevékenység

63.21 Egyéb, szárazföldi szállítást segítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az utas, élő állat, más áruk szárazföldi szállításával kapcsolatos tevékenység (személypályaudvari

menetjegy-árusítás, helyfoglalás, poggyászőrzés, elveszett csomag kezelése):
•  a terminálberendezés üzemeltetése pályaudvaron, vasútállomáson, autóbusz-pályaudvaron és

árukezelés céljából teherpályaudvaron,
•  a vasúti infrasturktúra működtetése,
•  a szállítási tevékenység részeként a vasúti és közúti kötöttpályás mozdony és vontatott kocsi a

szállítási tevékenység részeként, a napi üzemelés során szükségessé váló kisebb karbantartása,
javítása,

•  az autópálya, út, alagút, híd, parkolóhely, garázs, kerékpártárolók üzemeltetése,
•  a lakókocsik, gépkocsik téli tárolása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vasúti és közúti kötöttpályás mozdony és vontatott kocsi szállítási tevékenységtől elkülönült javítása,

karbantartása, felújítása, átalakítása, lásd 35.20
– a garázs, garázsrész bérbeadása, lásd 70.20

63.22 Egyéb, vízi szállítást segítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az utas, élő állat, más áruk vízi szállításával kapcsolatos tevékenység:

•  a terminál - (kikötői és dokki) berendezés üzemeltetése,
•  a zsilip stb. üzemeltetése,
•  a navigációs, révkalauzi és kikötési tevékenység, dokkolás segítése, vontatás,
•  az átrakodó és hajómentő tevékenység,
•  a világítótorony üzemeltetése.

63.23 Egyéb, légi szállítást segítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az utas, élő állat, más áruk légi szállításával kapcsolatos tevékenység:

•  a terminál- (légikikötői) berendezés üzemeltetése,
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•  a légikikötői, légiútvonali és forgalomirányítási tevékenység,
•  a repülőtéren nyújtott, a légiközlekedést segítő földi szolgáltatás,
•  a kereskedelmi légitársaságok hivatásos pilótáit képző repülősiskola tevékenysége.

– a repülőtéri tűzoltási, tűzmegelőzési tevékenység.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyéb repülősiskola üzemeltetése, lásd 80.41

63.3 Utazásszervezés

63.30 Utazásszervezés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az utazási ügynöki tevékenység:

•  utazásközvetítői tevékenység, csomagtúrák közvetítése,
•  utazási információk nyújtása, tanácsadás és útvonaltervezés,
•  utazók és turisták utazásának, szállításának, szállásának egyéni igényeknek megfelelő intézése,
•  menetjegyek biztosítása,

– az utazásszervezői tevékenység,
– a helyi turistainformációs és szálláshely-közvetítő irodák tevékenysége,
– az idegenvezetés.

63.4 Szállítmányozás

63.40 Szállítmányozás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az áruszállítmányozás,
– a közúti, tengeri vagy légi szállítás megszervezése vagy/és végrehajtása,
– az egyedi vagy csoportos küldemény felvétele (beleértve az áru felvételét és gyűjtőszállításhoz való

csoportosítását),
– a szállítási dokumentum és fuvarlevél kiállítása,
– az áruk közúton, vasúton, légi vagy tengeri úton történő gyűjtőszállításának szervezése (beleértve az

áruk összegyűjtését és szétosztását),
– a vámügynöki tevékenység,
– a tengeri és légi fuvarozási ügynöki tevékenység,
– az árukezelő művelet, például áruk ideiglenesen ládákba való csomagolása azzal a kizárólagos céllal,

hogy azt a szállítás időtartamára megvédjék, az ideiglenes csomagolás eltávolítása, mintavételezés, az
áruk mérlegelése stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a futárpostai tevékenység, lásd 64.12
– a rakománybiztosítással kapcsolatos ügynöki tevékenység, lásd 67.20

64 POSTA, TÁVKÖZLÉS

64.1 Postai, futárpostai tevékenység

A postai és futárpostai tevékenység főként a postai küldemények, a levélposta, a postacsomag és hasonló
küldemények felvételét, szállítását és kézbesítését foglalja magában. Amennyiben még léteznek a posta
területén nemzeti monopóliumok, azok más helyzetben vannak, mint a magánszektor többi gazdasági
szereplője. Annak érdekében, hogy megmaradjon a szigorú kompatibilitás az ISIC Rev. 3.-mal, az
osztályozás hagyományosan megkülönbözteti a nemzeti postai szervezeteket és a többi egységet.

64.11 Nemzeti postai tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a postai küldemény (pl. levélpostai küldemény, postacsomag) felvétele, továbbítása és belföldi vagy

nemzetközi kézbesítése,
– a levelek és csomagok postaládából és postahivatalból való begyűjtése,
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– a levelek és csomagok szortírozása, szétosztása és kézbesítése,
– a postafiók bérlése, „poste restante” szolgáltatás stb.,
– a hírlap és folyóirat postai küldeményként való terjesztése (begyűjtése, szállítása és címre kézbesítése).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a postai zsiró és a postai takarékbetéttel és egyéb  pénzügyi műveletekkel kapcsolatos tevékenység,

lásd 65.12

64.12 Futárpostai tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a levelek, levélszerű kisebb küldemények és csomagok felvétele, szállítása és kikézbesítése, ha azt nem a

nemzeti postaszolgálat keretében végzik; a szállítás történhet egy vagy akár többféle szállítási mód
igénybevételével, magántulajdonban lévő szállítóeszközzel vagy akár tömegközlekedés használatával is,

– a levél, csomagküldemény háztól házig vitele,
– a városi futárszolgálat, csomagszállítás, tehertaxi szolgáltatás.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az Állami Futárszolgálat által rendőri biztosítás mellett végzett futárpostai tevékenység (államtitok és

szolgálati titok továbbítása), lásd 75.24

64.2 Távközlés

Az információ továbbításán túl ebbe az alágazatba kerülnek az olyan hálózatok hozzáférhetőségét biztosító
tevékenységek, mint pl. az internet.

64.20 Távközlés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hang, kép, adat vagy egyéb információ átvitele, továbbítása kábelen, műsorszóró állomás vagy műhold

útján:
•  távbeszélő-, távíró- és telexszolgáltatás,
•  hálózat kezelése,
•  rádió- és televízióműsor átvitele,
•  internet-hozzáférés biztosítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a rádió- és televízióműsor készítése, még akkor sem, ha az adással jár együtt, lásd 92.20
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J PÉNZÜGYI  KÖZVETÍTÉS

65 PÉNZÜGYI  KÖZVETÍTÉS

Ebbe az ágazatba tartozik:
– a pénzforrások szerzése és újraelosztása, kivéve a csoportos nyugdíjbiztosítást, valamint a kötelező

társadalombiztosítás keretében történő forrásallokációt.

Megjegyzés:
– ebben az ágazatban az egységek osztályozásánál a nemzeti intézmények meghatározó szerepet

játszanak,
– a hitelkártyával kapcsolatos tevékenységeket a szolgáltatás típusa szerint kell besorolni.

65.1 Monetáris közvetítés

Ebbe az alágazatba tartozik:
– a pénzforrások átruházható betét formájában való gyűjtésével, újraelosztásával kapcsolatos

tevékenység. (A betétek olyan naponta változó pénzforrások, amelyek – a jegybankot leszámítva – nem
a pénzügyi szektor forrásaiból származnak.)

65.11 Jegybanki tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hitelintézetek klíringelszámolása céljából végzett betétgyűjtés, az állam bankjaként való működés, 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 történő betétgyűjtés és hitelnyújtás, a bankműveletek felügyelete,
jegybanki devizatartalék kezelése, a készpénzkibocsátás, a forgalomban lévő pénzmennyiség
szabályozása.

65.12 Egyéb monetáris közvetítés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a központi bankon kívüli hitelintézeti szektor pénzügyi közvetítő szolgáltatásai:

•  betétgyűjtés és hitelnyújtás,
•  pénzforgalmi fizetési megbízások teljesítése,
•  hitelkártya-szolgáltatás,

– a postai zsiró és a postai takarékpénztári tevékenység.

65.2 Egyéb pénzügyi közvetítés

Ebbe az alágazatba tartozik:
– a sajátos, máshova nem sorolt (hitelintézeten kívüli) pénzügyi közvetítő tevékenység.

65.21 Pénzügyi lízing

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– amikor a lízing időtartama megközelítően lefedi az eszköz várható élettartamát, a lízingbe vevő jogosult

a használatából származó haszonra, és viselnie kell a tulajdonából eredő kockázatokat; az eszköz ingó
és ingatlan dolog is lehet.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az operatív lízing, lásd 71, a lízingbe  adott termék típusától függően

65.22 Egyéb hitelnyújtás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem pénzügyi közvetítéssel  foglalkozó intézmények hitelnyújtása:

•  fogyasztási hitel nyújtása,
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•  a termelés hosszú távú finanszírozása,
•  bankrendszeren kívüli hitelnyújtás,

– a betétügyletet nem folytató jelzáloghitel-intézmények hitelnyújtása,
– a faktoring,
– a zálog-hitelközvetítői (brókeri) tevékenység.

65.23 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyéb pénzügyi közvetítői tevékenység, ami elsősorban pénzújraelosztást jelent, de nem hitelnyújtás

formájában, pl.:
•  értékpapír-befektetés (pl. részvények, kötvények, váltók, befektetési alapok papírjai),
•  értékpapír-kereskedők saját számlás ügyletei,
•  elsősorban más pénzügyi tevékenységet folytató részére végrehajtott vagyonbefektetés (pl.

befektetésialap-tulajdonok),
•  swap, opciós és más fedezeti (hedging) megállapodás, ügylet kötése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a pénzügyi lízing, lásd 65.21
– az értékpapír-ügynöki tevékenység, lásd 67.12
– az ingatlan-kereskedelem, lízing és -bérbeadás, lásd 70
– az operatív lízing, lásd 71

66 BIZTOSÍTÁS,  NYUGDÍJALAP

66.0 Biztosítás, nyugdíjalap

Ebbe az alágazatba tartozik:
– a hosszú és rövid távú kockázatvállalás, ami párosulhat megtakarítási elemmel is.

66.01 Életbiztosítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az életbiztosítás és annak viszontbiztosítása, megtakarítási elemmel vagy anélkül (egyéni, nyugdíj- és

járadékbiztosítás).

66.02 Csoportos nyugdíjbiztosítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a csoportos nyugdíjbiztosításon alapuló nyugdíjellátás, nyugdíjalap-kezelés.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem hozzájáruló rendszer, ahol az alap nagy részben állami forrásból származik, lásd 75.12
– a kötelező társadalombiztosítás, lásd 75.30

66.03 Nem életbiztosítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem életbiztosítás és annak viszontbiztosítása:

•  baleset, tűz,
•  egészség,
•  vagyon,
•  motorkerékpár, gépjármű, hajó, repülő, más szállítóeszköz, szállítmány,
•  pénzügyi veszteség, felelősségbiztosítás,
•  hitel- és kezességbiztosítás,
•  viszontbiztosítás a csoportos nyugdíjbiztosással és nem életbiztosítással összefüggésben stb.
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67 PÉNZÜGYI KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

Ebbe az alágazatba tartozik:
– a pénzügyi közvetítő tevékenységgel szorosan összefüggő szolgáltatás nyújtása.

67.1 Pénzügyi kiegészítő tevékenység

67.11 Pénz-, tőkepiaci szabályozás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a pénzpiacok nem hatóság általi működtetése és irányítása, értéktőzsdei, árutőzsdei (nem hatósági)

szabályozás, felügyelet stb.

67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a más nevében kötött pénzpiaci ügyletek, értékpapír-kereskedelem, pl. az értékpapír-brókeri,

tőzsdeügynöki tevékenység,
– az alapkezelés.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az értékpapír-kereskedők saját számlás ügyletei, lásd 65.23

67.13 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a pénzügyi közvetítés máshova nem sorolt kiegészítő tevékenységei, pl.:

•  jelzálogbrókeri tevékenység,
•  pénzváltás stb.

67.2 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

67.20 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a biztosítási ügyletekkel, illetve a csoportos nyugdíjbiztosítással együtt járó vagy azzal szorosan

összefüggő, de nem a pénzügyi közvetítés körébe tartozó tevékenységek:
•  biztosítási ügynöki tevékenység,
•  biztosítási kockázatviselési- és -kárbecslési tevékenység,
•  biztosítással kapcsolatos nyomozás.
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K INGATLANÜGYLETEK, GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS
Az ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységek főleg üzleti, gazdasági jellegűek, de minden ide
tartozó tevékenység végezhető háztartások számára is, mint pl. fogyasztási cikkek kölcsönzése, adatbázis-
tevékenység, jogi tevékenység, magánnyomozói tevékenység, biztonsági szolgáltatás, belsőépítészet vagy
fényképészet.

70 INGATLANÜGYLETEK

70.1 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügylet

70.11 Ingatlanberuházás, -eladás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ingatlanfejlesztési, beruházási projektek megvalósítása:

•  a pénzügyi, műszaki (technikai) és fizikai eszközök megteremtése, biztosítása – függetlenül attól,
hogy lakóépületre vagy más építményre irányul a fejlesztés – az eladásra szánt ingatlanok
fejlesztési, beruházási programjának megvalósításához.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az építés, kivitelezés, lásd 45.2

70.12 Ingatlanforgalmazás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a saját tulajdonú ingatlanok kereskedelmi árukénti forgalmazása, vétele, eladása:

•  lakás, lakóépület,
•  nem lakóépület (épület és egyéb építmény),
•  föld, lakótelek.

70.2 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a saját tulajdonú ingatlan bérbeadása és működtetése:

•  lakás, lakóépület, lakóház, hosszabb időtartamú elhelyezést biztosító szálláshely, lakóhely, az
időmegosztásos (time-share) üzemeltetésű szálláshely szolgáltatása,

•  nem lakóépület, beleértve a kiállítási csarnokokat, termeket is,
•  föld, telek.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szálloda, kemping, mozgólakásos kemping és egyéb nem lakóépület vagy rövid tartózkodásra szolgáló

szálláshelyek működtetése, lásd 55
– a diák-, munkás- és hasonló szállások, lásd 55.23

70.3 Ingatlanügynöki,  -kezelési szolgáltatás

70.31 Ingatlanügynöki tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a másnak a nevében és másnak a javára történő ingatlanügylet, bérlet közvetítése, ingatlanbecslés.

70.32 Ingatlankezelés

Ebbe a szakágazatba tartozik: a szerződés vagy megbízás alapján végzett
– ingatlankezelés,
– a díjbeszedő (lakbér-) ügynöki tevékenység,
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– az ingatlankezelési, -üzemeltetési, portaszolgálati tevékenység:
•  berendezések üzemeltetése,
•  épületek és hozzátartozó telek tisztítása, karbantartása,
•  fűtő-, szellőztető-,  légkondicionáló rendszerek felügyelete,
•  kisebb javítások elvégzése.

71 KÖLCSÖNZÉS

Ebbe az ágazatba tartozik:
– a gépek és berendezések, fogyasztási cikkek, háztartási eszközök kezelőszemélyzet nélküli

bérbeadása, kölcsönzése, operatív lízingje, karbantartással vagy anélkül, általában hosszabb
időtartamra.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:
– a pénzügyi lízing, ami valójában a hitelnyújtás speciális formája, lásd 65.21

71.1 Gépkocsikölcsönzés

71.10 Gépkocsikölcsönzés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a személygépkocsi és a legfeljebb 3,5 tonna teherbírású furgon, teherjármű vezető nélküli kölcsönzése,

operatív lízingje.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a pénzügyi lízing, lásd 65.21
– a gépjármű bérbeadása kezelőszemélyzettel, lásd 60.2

71.2 Egyéb jármű kölcsönzése

71.21 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a személygépkocsin és a legfeljebb 3,5 tonna teherbírású furgonon kívüli szárazföldi szállítóeszközök

kezelőszemélyzet nélküli kölcsönzése, operatív lízingje:
•  vasúti jármű,
•  áruszállító gépjármű, pl. teherautó, vontató traktor, pótkocsi és nyerges vontató,
•  motorkerékpár, lakókocsi, sátoros utánfutó és hasonló gépjármű stb.,

– a konténer kölcsönzése,
– a rakodólap kölcsönzése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szárazföldi személy- vagy áruszállító gépjármű kezelő személyzettel együtt történő bérbeadása,

lásd  60.2
– a pénzügyi lízing, lásd 65.21
– a lakó-, irodakonténerek bérbeadása, lásd. 71.32
– a kerékpár, sífelszerelés kölcsönzése, lásd 71.40

71.22 Vízi jármű kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vízi szállítóeszköz, pl. a kereskedelmi hajó és bárka, csónak, hajó, légpárnás jármű kezelőszemélyzet

nélküli kölcsönzése, operatív lízingje.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vízi szállítóeszköz kezelőszemélyzettel együtt történő kölcsönzése, lásd 61
– a pénzügyi lízing, lásd 65.21
– a szabadidős hajó kölcsönzése, lásd 71.40
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71.23 Légi jármű kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a légi szállítóeszköz kezelőszemélyzet nélküli kölcsönzése, operatív lízingje.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a légi szállítóeszköz kezelőszemélyzettel együtt történő kölcsönzése, lásd 62
– a pénzügyi lízing, lásd 65.21

71.3 Egyéb gép kölcsönzése

71.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási gép és berendezés kezelőszemélyzet nélküli kölcsönzése és

operatív lízingje:
•  a TEÁOR 29.3 alágazata által előállított mezőgazdasági gép és berendezés kezelőszemélyzet

nélküli kölcsönzése, pl. traktor,  vető-, arató- és válogatógép stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági gép, berendezés kezelőszemélyzettel együtt  történő kölcsönzése, lásd 01.4
– a pénzügyi lízing, lásd 65.21

71.32 Építőipari gép kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az építőipari gép, berendezés kezelőszemélyzet nélküli kölcsönzése, operatív lízingje (pl. útépítő traktor,

földgyalu, úthenger, exkavátor),
– az állványzat és emelvény felállítás és leszerelés nélküli kölcsönzése,
– a lakó- vagy irodakonténerek bérbeadása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az építőipari gép, berendezés kezelőszemélyzettel együtt történő kölcsönzése, lásd 45.50
– a pénzügyi lízing, lásd 65.21

71.33 Irodagép,  számítógép kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az irodagép és -berendezés – beleértve a számítógépet is – kezelőszemélyzet nélküli kölcsönzése,

operatív lízingje:
•  számítógép és számítástechnikai eszköz,
•  másológép, pénztárgép, írógép és szövegszerkesztő berendezés,
•  könyvelőgép és -berendezés.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a pénzügyi lízing, lásd 65.21

71.34 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyéb, máshova nem sorolt gép, berendezés kezelőszemélyzet nélküli kölcsönzése, operatív lízingje:

•  motor, turbina, szerszámgép,
•  bányászati és olajkitermelő berendezés, emelőgép,
•  professzionális rádiós, televíziós és kommunikációs berendezés,
•  ipari és tudományos mérő- és ellenőrző berendezés,
•  egyéb tudományos, kereskedelmi és ipari gép, berendezés,
•  szerencsejátékgép, kiállítási bemutatóeszköz.
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a pénzügyi lízing, lásd 65.21
– a mezőgazdasági gép, berendezés kölcsönzése, lásd 71.31
– az építőipari gép, berendezés kölcsönzése, lásd 71.32
– az irodai gép és berendezés kölcsönzése, beleértve a számítógépet is, lásd 71.33

71.4 Fogyasztási cikk kölcsönzése

71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fogyasztási, háztartási és egyéb ipari cikk kölcsönzése személyes vagy üzleti használatra:

•  háztartási textília, ruházati cikk és lábbeli,
•  bútor, cserépáru és üveg, konyhai cikkek és étkezési eszközök, elektromos felszerelési cikk és

háztartási eszköz,
•  szabadidős hajó,
•  kerékpár,
•  sporteszközök, pl. sífelszerelés,
•  ékszer, hangszer, díszlet, jelmez,
•  könyv, újság, folyóirat,
•  videokazetták, DVD-k, lemezek, és CD-k stb,
•  barkácsgépek és felszerelések, kéziszerszámok,
•  dísznövények.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a személygépkocsi és kisteherautó, motorkerékpár, lakókocsi és az utánfutó kölcsönzése,

lásd  71.1; 71.2
– a könyv, újság, folyóirat, videofelvétel, DVD-k és hanglemez könyvtári kölcsönzése, lásd 92.51
– az ágynemű, munka-, egyenruha és hasonló cikk mosodai kölcsönzése, lásd 93.01
– a strandszolgáltatás keretében strandeszköz kölcsönzése (pl. fürdőkabin, öltözőszekrény, napozószék),

lásd 92.72

72 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG

72.1 Hardver-szaktanácsadás

72.10 Hardver-szaktanácsadás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hardver típusára és konfigurációjára, valamint az ahhoz kapcsolódó szoftveralkalmazásra vonatkozó

tanácsadás:
•  a felhasználói igény és probléma elemzése, optimális megoldása.

72.2 Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

72.21 Szoftverkiadás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem egyedi, kész szoftver (ready-made) kifejlesztése, előállítása, átadása és dokumentálása,

beleértve a számítógépes játékszoftvereket.
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72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a használatra kész rendszerek elemzése, tervezése, programozása:

•  a felhasználói igény és probléma elemzése, optimális megoldás ajánlása,
•  egyedi, rendelésre készített szoftver kifejlesztése, előállítása, átadása és dokumentálása speciális

felhasználói megrendelés alapján,
•  a felhasználó utasításait követő programozás,
•  a  weblaptervezés (webdesign).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem egyedi szoftver sokszorosítása, lásd 22.33
– a hardver-szaktanácsadással kapcsolatos szoftver-szaktanácsadói tevékenység, lásd 72.10

72.3 Adatfeldolgozás

72.30 Adatfeldolgozás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az adatbázissal kapcsolatos tevékenység: igény szerinti, adott rendezettségű adatok rendelkezésre

bocsátása mindenki vagy bizonyos felhasználók számára on-line visszakeresés vagy (számítógépes)
hozzáférhetőség útján,

– a feldolgozó vagy a megrendelő tulajdonában lévő programmal végzett bármely adatfeldolgozás:
•  teljes adatfeldolgozás,
•  adatrögzítési szolgáltatás,
•  dokumentumszkennelés,

– a más tulajdonában lévő adatfeldolgozó berendezés folyamatos kezelése, üzemeltetése,
– a weboldal-szolgáltatás (webhosting).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a webes keresőportálok (web-search) működtetése, lásd 72.40

72.4 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az adatbázis on-line közzététele,
– a telefonkönyv, címtár on-line közzététele,
– az egyéb on-line közzététel,
– a webes keresőportálok (web-search) működtetése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem internetes kiadványok internetes megjelentetése, lásd 22
– az adatbázissal kapcsolatos tevékenység: igény szerinti, adott rendezettségű adatok rendelkezésre

bocsátása mindenki vagy bizonyos felhasználók számára on-line visszakeresés vagy (számítógépes)
hozzáférhetőség útján, lásd 72.30

72.5 Irodagép-, számítógép-javítás

72.50 Irodagép-, számítógép-javítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– irodai, könyvelőgép, valamint számítógép és periféria karbantartása, javítása.
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72.6 Egyéb számítástechnikai tevékenység

72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a máshol fel nem sorolt, számítástechnikával kapcsolatos egyéb számítástechnikai tevékenység.

73 KUTATÁS, FEJLESZTÉS

Ebbe az ágazatba a tudományos kutatás és fejlesztés három típusa tartozik:
– az alapkutatás (kísérleti vagy elméleti kutatás, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a

jelenségek és a megfigyelhető valóság alapjául szolgáló okokról, a felhasználás vagy alkalmazás
szándéka nélkül),

– az alkalmazott kutatás (új ismeretek megszerzése céljából végzett eredeti kutatómunka sajátos probléma
megoldására),

– a kísérleti fejlesztés (rendszeres tevékenység, amely a kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatokból
nyert meglévő ismereteken alapul, és új anyagok, termékek és eszközök előállítására, új eljárások,
módszerek és szolgáltatások bevezetésére és a már előállítottak vagy bevezetettek lényeges
tökéletesítésére irányul).

73.1 Műszaki kutatás, fejlesztés

73.10 Műszaki kutatás, fejlesztés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tudományos kutatás és fejlesztés említett három típusának végzése, a módszeres tanulmányozás és

alkotótevékenység a természettudomány (matematika, fizika, csillagászat, kémia, élettanok, or-
vostudomány, földtudomány, mezőgazdaság stb.) és a műszaki tudomány területén az ismeretanyag
növelése és azok alkalmazásának tökéletesítése céljából,

– a multidiszciplináris kutatás, fejlesztés.

73.2 Humán kutatás, fejlesztés

73.20 Humán kutatás, fejlesztés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tudományos kutatás és fejlesztés három típusának végzése, módszeres tanulmányozás és

alkotótevékenység a társadalom- és a humán tudományok területén (közgazdaságtan, pszichológia,
jogtudomány, nyelvészet és nyelv, művészet stb.) az ismeretanyag növelése, illetve azok alkalmazása
és tökéletesítése céljából.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a piac- és közvélemény-kutatás, lásd 74.13

74 EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

74.1 Jogi, gazdasági tevékenység

74.11 Jogi tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ügyvédi képviselet, védelem, bírósági, igazságügyi vagy hasonló jogi ügyben és jogi szervek előtt

(olyan személyek által, akik az Ügyvédi Kamara tagjai):
•  tanácsadás és képviselet polgári ügyekben,
•  tanácsadás és képviselet büntetőügyekben,
•  a munkaügyi vitákkal kapcsolatos ügyvédi tanácsadás és képviselet,

– az általános jogi konzultáció és tanácsadás, jogi dokumentumok elkészítése:
•  cégbejegyzéssel, cégalapítással, társasági szerződéssel összefüggően,
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•  szabadalommal, a szerzői és szabadalmi jogokkal kapcsolatban,
•  közokirat, végrendelet, meghatalmazás stb. elkészítése,

– a közjegyzői, bírósági végrehajtói, adóvégrehajtói, választott  vizsgáló és döntőbírói  tevékenység.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bírósági szolgáltatás, lásd 75.23

74.12 Számviteli, adószakértői tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az üzleti és egyéb kereskedelmi tranzakciók nyilvántartása, könyvelés, egyéb számviteli tevékenység,
– a pénzügyi elszámolás, beszámoló készítése, könyvvizsgálat, hitelesítés, vámokmányok kitöltése,
– a jövedelemadó-bevallás készítése,
– az adótanácsadás, az ügyfelek (nem jogi) képviselete az adóhatóság előtt.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vezetői tanácsadás, úgymint számviteli rendszer, költségelszámolási program, költségvetés

ellenőrzési eljárás kialakítása, lásd 74.14
– a számlagyűjtés, számlaösszeállítás, lásd 74.87

74.13 Piac- és közvélemény-kutatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a termék piaci lehetőségeinek, elfogadhatóságának, bevezetettségének vizsgálata és a fogyasztók

vásárlási szokásainak kutatása az értékesítés elősegítése és új termék fejlesztése érdekében, beleértve
az eredmények statisztikai elemzését és gazdasági modellezését is,

– a közvélemény-kutatás politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben és ezek statisztikai, szociológiai
elemzése.

74.14 Üzletviteli tanácsadás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tanácsadás, útmutatás és operatív segítség üzleti és közszolgáltatási tevékenységhez:

•  PR (public relation) és kommunikáció,
•  számviteli rendszer, költség-elszámolási rendszer, költségvetés-ellenőrzési eljárás tervezése,
•  üzleti és közigazgatási tanácsadás a tervezést, a szervezést, a hatékonyságot és belső ellenőrzést,

vezetői nformációs rendszert, üzletpolitikát, stratégiát, szervezeti struktúrát és más, felső vezetést
érintő kérdésekben,

•  üzletviteli tanácsadás (pl. agronómusok által agrárközgazdászi kérdésekben mezőgazdasági te-
vékenységre vonatkozóan  stb.).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem műszaki, mérnöki szakértés, tanácsadás gazdasági tevékenységi területeken, lásd 74.87
– a mérnöki tevékenység, tanácsadás, lásd 74.20

74.15 Vagyonkezelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vagyonkezelő (holding) társaság által a tulajdonában álló gazdasági szervezetek csoportja fölött

főtevékenységként gyakorolt irányító, ellenőrző tevékenysége,
– a holdingközponti, irodai központosított adminisztrációs tevékenység, a szervezet egységeinek

felügyelete, irányítása; általában tartalmazza a szervezetre vonatkozó stratégiai vagy szervezeti
tervezést és döntéshozó funkciót.

74.2 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az építészmérnöki, szaktanácsadói tevékenység:

•  épülettervezés, tervrajzkészítés, előtervek készítése,
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•  műszaki kivitelezés, építés ellenőrzése,
•  várostervezés, tájépítés-tervezés (a kertek, parkok, sportpályák és hasonló célú zöldterületek

tervezése),
– a gépek, ipari üzemek és berendezések, termelési folyamatok műszaki tervezése, gépek, berendezések,

ipari gyártmányok  formatervezése,
– a mérnöki, projektvezetési és műszaki tevékenység:

•  építőmérnöki, vízügyi mérnöki, közlekedésmérnöki projektben,
•  elektromérnöki és villamosmérnöki, bányamérnöki, vegyészmérnöki, gépész- és rendszermérnöki,

biztonsági mérnöki stb. tevékenységhez kapcsolódó projektek kidolgozása és megvalósítása,
•  légkondicionáló, hűtő-, szennyvíz- és légszennyezés-ellenőrzési, akusztikai stb.  mérnöki  tevé-

kenységet felhasználó projektek megvalósítása,
– a geológiai és talajkutató tevékenység:

•  felszíni és felszín alatti mérés és vizsgálat a felszín alatti szerkezetről szóló információk
megszerzése céljából, valamint a kőolaj-, a földgáz- és  ásványi készletek, -tartalékok, a felszín alatti
vízkészlet meghatározása céljából,

– az időjárás-előrejelzés (meteorológia),
– a geodéziai felmérés:

•  földmérés,
•  vízrajzi mérés,
•  felszín alatti felmérés,
•  határkimérés, telekkimérés,
•  kartográfiai (térképészet) és térinformációs tevékenység, beleértve a légi fotózási eljárással

végzettet is,
•  ipari és mérnöki felmérés,

– a mérnökin kívüli egyéb műszaki tevékenység (pl. műszaki rajzolás).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a talaj mintavétele érdekében végzett próbafúrás, lásd 45.12
– a számítástechnikai tanácsadás, lásd 72
– a kutatás és fejlesztés, lásd 73
– a műszaki vizsgálat, elemzés, lásd 74.30
– a belsőépítészet, grafikai tervezés, divattervezés, személyes használati, háztartási cikk tervezése,

lásd 74.87

74.3 Műszaki vizsgálat, elemzés

74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a víz, a levegő tisztaságának mérése, a rádióaktivitás és hasonló jellemzők, potenciális szennyezők

mérése; a füst- és a szennyvízkibocsátás elemzése, vizsgálata,
– az élelmiszer-higiéniai vizsgálat, tesztelés, állatorvosi, állatgyógyászati vizsgálat és ellenőrzés az

ételkészítményekkel kapcsolatosan,
– a fizikaitulajdonság-, szilárdság-, hiba-, minőségvizsgálat stb.,
– az építőelemekre vonatkozó számítások, paraméterek vizsgálata, ellenőrzése,
– a hajó, repülőgép, gépjármű, túlnyomásos tartály, nukleáris üzem stb. certifikálása, hitelesítése,
– a gépjárművek időszakos műszaki, biztonsági ellenőrzése, vizsgáztatása.

74.4 Hirdetés

74.40 Hirdetés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hirdetési kampány tervezése és megvalósítása:

•  a szabadtéri hirdetés tervezése, megvalósítása és elhelyezése (pl. hirdetőtábla, plakát, közlemény,
állvány), kirakatrendezés, bemutatótermek berendezése, kiállítástervezés, hirdetés elhelyezése
autókon, buszokon),

•  a médiabemutatás, a különböző médiafajták hirdetési idejének és helyének értékesítése,
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•  légi hirdetés,
•  hirdetési és a mintaanyagok szétosztása, házhoz szállítása,
•  hirdetési hely biztosítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hirdetési anyag nyomtatása, lásd 22.22
– a piackutatás, lásd 74.13
– a PR (public relation)-tevékenység, lásd 74.14
– a reklámfotózás, lásd 74.81
– a rádió-, a televízió- és a filmreklám elkülönült legyártása (a felvétel elkészítése), lásd 92

74.5 Munkaerő-közvetítés

74.50 Munkaerő-közvetítés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a munkaerő keresése, toborzása, kiválasztása, irányítása és elhelyezése az álláskeresők, a potenciális

munkavállalók és a munkaadók igényeinek megfelelően:
•  munkaköri leírás megfogalmazása,
•  jelentkező vizsgálata és szűrése,
•  ajánlások, referenciák vizsgálata,

– a vezetők felkutatása és elhelyezésükkel kapcsolatos tevékenységek (fejvadászat),
– a munkaerő rendelkezésre bocsátása:

•  munkaerő-kiközvetítés, főként átmeneti jelleggel, amikor a bérbe adott személyzet illetményét az
ügynökség fizeti.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági üzemekkel munkaszerződést kötők tevékenysége, lásd 01.4
– a színház és művészeti ügynökségek művészközvetítői tevékenysége, lásd 74.87
– a film-, televízió-, színházi- és egyéb színpadiszerep-osztó tevékenység,  lásd 92.72

74.6 Nyomozási, biztonsági tevékenység

74.60 Nyomozási, biztonsági tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az őrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység:

•  értékcikkszállítás,
•  testőrtevékenység,
•  utcai járőrözés, lakóépületek, iroda, gyár, építési terület, szálloda, színház, zenés szórakozóhely stb.

területén végzett védelmi és figyelőszolgálati tevékenység,
•  tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, pl. csomag és utas átvizsgálása

repülőtereken, őrjárat vonatokon, metrón,
•  áruházi lopásvédelem, nyomozószolgálat,
•  a műszaki berendezések távfelügyeletét, -ellenőrzését biztosító telefonok és más eszközök

működtetése,
•  a riasztások ellenőrzése, hogy valódi vagy álriasztás-e, és a rendőrség, tűzoltóság, mentők hívása,

ha az szükséges,
– a szakértői tanácsadás (minősítést is beleértve) a termelés-, a lakás- vagy a közbiztonság területén,

beleértve a  biztonsági átvilágítást is,
– a riasztók előre történő minősítése (kipróbálás), rendőrség, mentők és tűzoltók hívása,
– a bármilyen adat-, jelhordozón lévő információ biztonsági megsemmisítése,
– a magánnyomozói tevékenység.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a riasztóberendezés felszerelése, üzembe helyezése, lásd 45.31
– a biztosítással kapcsolatos nyomozás, lásd 67.20
– a biztonságikutya-kiképzés (rendőrkutya is), lásd 93.05
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74.7 Takarítás, tisztítás

74.70 Takarítás, tisztítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– valamennyi épületfajta belső takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és

az egyéb üzleti, szakmai termelőüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket,
– az ablaktisztítás,
– a kéménytisztítás és a tűzhely, kályha, kemence, szemétégető, bojler, szellőzőcső és elszívó stb.

tisztítása,
– az ipari gépek, berendezések tisztítása,
– az üvegtisztítás,
– az épület, hajó, vonat stb. fertőtlenítése és kártevőirtása,
– a vonat, busz, repülő és más üzleti, szakmai helyszín stb. takarítása, tisztítása,
– a szárazföldi és tengeri tartályok tisztítása,
– az új épület elkülönülten végzett első takarítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági kártevők irtása, lásd 01.41
– az épületek külső homlokzatának gőz- és homokfúvással vagy hasonló módszerekkel történő tisztítása,

lásd 45.45
– a szőnyeg, takaró, kárpit, függöny tisztítása, lásd 93.01

74.8 Egyéb, máshova nem sorolt gazdasági szolgáltatás

74.81 Fényképészet

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kereskedelmi és lakossági fotó készítése:

•  portréfényképezés útlevélhez, iskolai célra, esküvő alkalmából stb.,
•  kereskedelmi, nyomdai, kiadói, divat, ingatlan vagy turisztikai célú fotózás, reklámfotózás,
•  légi felvétel készítése,

– a film előhívása,
•  ügyfél által adott  film előhívása,
•  papírkép készítése, nagyítása,
•  diakeretezés,
•  fényképészeti másolás, fotók helyreállítása, retusálása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a filmgyártáshoz kapcsolódó mozgófilm előhívása, lásd 92.11
– az érmével működő fényképkészítő gép üzemeltetése, lásd 93.05

74.82 Csomagolás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szerződéses alapon, elkülönülten végzett csomagolási tevékenység (akár automatizált, akár nem):

•  hús csomagolása,
•  folyadék palackozása, beleértve az alkoholt és élelmiszereket,
•  szilárd anyagok csomagolása (zacskóba, fóliába stb.),
•  gyógyszerészeti anyagok biztonsági csomagolása,
•  csomagok címkézése, bélyegzése, lenyomatolása,
•  dísz- és ajándékcsomagolás.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szállítással közvetlenül összefüggő csomagolási tevékenység, lásd 63.40
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74.85 Titkári, fordítói tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gyorsírás, levelezés:

•  gépírás,
•  egyéb titkári feladatok, pl. szalagról, lemezről való átírás,
•  másolás, fénymásolás, sokszorosítás és hasonló tevékenységek,
•  borítékcímzés, borítékolás, pecsételés és postázás stb., a hirdetési anyagokat is beleértve,

– a fordítás és a tolmácsolás,
– a korrektúrázás.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az adatbázis tevékenység, lásd 72.40  
– a könyvviteli, számviteli tevékenység, lásd 74.12
– a vámokmányok kitöltése, lásd 74.12

74.86 Telefoninformáció

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az ügyfél-kapcsolattartás, ügyféllel és ügyfélszolgálattal kapcsolatos közbülső technikai szolgáltatások

végzése más javára, megrendelésre:
•  beérkezőhívás-központ: ügyfél hívásának fogadása automatikus hívástovábbító használatával,

számítógépes központ vagy üzenetrögzítő segítségével,
•  kimenőhívás-központ: kereskedelem és marketingtevékenységgel kapcsolatos hívások,

– a rendelésfelvétel,
– a termékinformáció-adás,
– a reklamációk felvétele,
– a piackutatás,
– a direkt marketing,
– a cím ellenőrzése.

74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a számlagyűjtés, díjbeszedés, a hitelrangsorolás egyének vagy cégek hitelképességével vagy

üzletvitelével összefüggésben, hitelreferencia nyújtása,
– az üzleti ügynöki, közvetítői tevékenység, kis- és középvállalkozások beszerzési és értékesítési

tevékenységének bonyolítása, beleértve a szakmai teendőket,
– a becsüsi tevékenység, kivéve az ingatlannal és a biztosítással kapcsolatosakat,
– a divattervezés, a textília, ruházati cikk, cipő, ékszer, bútor és egyéb belső dekoráció, valamint más,

személyes használatú vagy háztartási és divatcikk tervezése,
– a grafikai tervezés,
– a kereskedelmi márkajelzés,
– a belsőépítészeti tervezés,
– a vásárok, kiállítások és kongresszusok szervezése,
– a stand tervezése,
– a magánaukció szervezése,
– a nem műszaki, nem mérnöki szakértés, szaktanácsadás, a gazdasági tevékenységi területeken (pl.

mezőgazdasági szakmai szakértés, tanácsadás, termésbecslés, állatbírálat, tenyészértékbecslés,
trófeabírálat, fajtaminősítés, termőhelyi besorolás),

– a fogyasztásmérő órák (pl. gáz-, víz- és árammérő) leolvasása,
– a személyek ügynöki közvetítése, film, színházi, más szórakoztatási produkciókhoz vagy

sporteseményekhez való szerződtetés intézése, művészek, sportolók menedzselése, közvetítése;
könyvek, játékok, műalkotások, fotók stb. kiadóknál, producereknél stb. való elhelyezése,

– a pénzfeldolgozás, anyagmozgatás stb.
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gépek, ipari berendezések, felszerelések, gyártmányok tervezése, lásd 74.20
– a hirdetőtáblák és egyéb hirdetések tervezése, lásd 74.40
– a hobbiállatok ellátása, lásd 93.05
– az ipari gépek, berendezések, gyártmányok ipari formatervezése, lásd 74.20
– az agronómusok, agrárközgazdászok mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó üzletviteli tanácsadása,

lásd 74.14
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L KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTO-
SÍTÁS

Ez a nemzetgazdasági ág azokat a tevékenységeket foglalja magában, amelyek általában a közigazgatás
feladatkörébe tartoznak. Ebbe az ágba azok az egységek tartoznak, amelyek helyi vagy központi
közigazgatási szervezethez tartoznak, biztosítva a társadalom közigazgatásának megfelelő működését.  Ide
tartoznak:
– a védelem, az igazságszolgáltatás,  a rendőrség, a külkapcsolatok stb,
– az általános közigazgatás (pl. végrehajtói, törvényhozói, pénzügyi közigazgatás, a kormányzat minden

szintjén), a szociális és közgazdasági élet területén történő felügyelet, igazgatás,
– a kötelező társadalombiztosítás irányítása.

Azok a tevékenységek, amelyek a TEÁOR’03-ban máshová tartoznak, nem sorolhatók a 75-ös ágazat alá,
még akkor sem, ha a közigazgatás végzi.  Pl. az iskolarendszer igazgatása  (pl. szabályozás, ellenőrzés,
tananyag megállapítása) a 75-ös ágazathoz tartozik, de maga a tanítás a 80-hoz. A börtön- vagy katonai
kórház az egészségügyhöz  (85 Egészségügy, szociális ellátás), szennyvízelvezetés és szemétszállítás a
90-hez (Szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés) tartozik.

75 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

75.1 Általános közigazgatás

75.11 Általános közigazgatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a központi és helyi közigazgatási, államhatalmi szervek jogalkotói, végrehajtói tevékenysége,
– a pénzügyi igazgatás és ellenőrzés, többek között:

•  adórendszer működtetése,
•  adók/illetékek, jövedékek beszedése és törvényességi nyomozás,
•  vámigazgatás,

– a költségvetés végrehajtása, az államháztartás és az államadósság kezelése: államháztartási bevételek
és kiadások előírása és beszedése, a kifizetések lebonyolítása és ellenőrzése,

– az átfogó gazdasági és társadalmi tervezés, valamint az államigazgatás különböző szintjein a statisztikai
és szociológiai szolgáltatások igazgatása és működtetése.

75.12 Társadalmi szolgáltatások igazgatása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az állampolgárok személyes jólétének növelését célzó állami tevékenység igazgatása: az egészségügy,

az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidős tevékenység, a környezetvédelem, a lakásszolgáltatás, a
szociális ellátás stb. területén.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kötelező társadalombiztosítás, lásd 75.30
– az oktatási tevékenység, lásd 80
– az egészségügyi ellátás, lásd 85.1
– a szennyvíz- és hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés, lásd 90
– a könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális tevékenység, lásd 92.5
– a sport- és egyéb szabadidős  tevékenység, lásd 92.6,  92.7

75.13 Üzleti élet szabályozása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gazdaság különböző területeinek igazgatása és szabályozása: pl. mezőgazdaság, földhasználat,

energia- és bányászati források, infrastruktúra, szállítás, vendéglátás és idegenforgalom,
– az általános munkaügyi igazgatás,
– a regionális területfejlesztési politika megvalósítása.
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75.14 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a közigazgatási szervezetek humánerő-gazdálkodásával kapcsolatos és egyéb általános szolgáltatás:

•  humánerő-gazdálkodás irányítása és működtetése, beleértve a speciális területet is,
•  felvételi, előléptetési, minősítési eljárás, munkaköri leírás, értékelési és besorolási elv kidolgozása,

végrehajtása,
– a működést, fenntartást szolgáló közösségi tevékenység és azok igazgatása:

•  központi készletezés, közbeszerzés,
•  közigazgatási iratok, irattárak tárolása, karbantartása,
•  közigazgatási szervezetek tulajdonában, illetve használatában lévő építmények kezelése,
•  működést segítő, speciális funkcióhoz nem kötött, egyéb közösségi szolgáltatás.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a történeti archívumok kezelése, lásd 92.51

75.2 Társadalmi közszolgáltatás

75.21 Külügyek

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a külügyminisztérium, a külföldön vagy a nemzetközi szervezetek irodáinál működő diplomáciai és

konzuli képviseletek igazgatása és működtetése,
– az országhatáron kívüli tájékoztatási és kulturális szolgáltatás igazgatása, támogatása,
– a más országok segélyezése nemzetközi szervezeteken keresztül vagy közvetlenül,
– a katonai segítségnyújtás más országoknak,
– a külkereskedelem, a nemzetközi pénzügyi kapcsolat és a nemzetközi műszaki együttműködés

igazgatása,
– a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás, többek közt a nemzetközi menekültügyi programokban való

részvétel, az éhínség sújtotta térségek segélyezése.

75.22 Honvédelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a honvédelem, a szárazföldi, légi- és űrvédelmi erők igazgatása, ellenőrzése és működtetése:

•  a szárazföldi haderő, a légierő harci alakulatai,
•  műszaki, szállító, kommunikációs, hírszerző, ellátó, utánpótlási és egyéb nem harci, különleges

alakulatok és csapatok,
•  tartalékos és kiegészítő védelmi erők,
•  felszerelés, az építmény, az ellátmány stb. biztosítása,
•  tábori egészségügyi szolgálat, katonák közvetlen harctéri egészségügyi ellátása,

– a váratlan események bekövetkezése esetén érvénybe lépő intézkedések kidolgozása, valamint a
polgári intézmények és a lakosság bevonásával megtartott honvédelmi gyakorlatok lebonyolítása,

– a saját tűzoltási, tűzmegelőzési tevékenység a honvédelmi szerveknél.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a katonai segítségnyújtás más országoknak, lásd 75.21
– a katonai ügyészségek, lásd 75.23
– a békeidőben bekövetkező katasztrófák esetén az ellátás biztosítása, lásd 75.24
– a katonai iskolák, főiskolák és akadémiák oktatási tevékenysége, lásd 80
– a katonai humán-egészségügyi ellátás, lásd 85.1

75.23 Igazságügy

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a közigazgatási, a polgári és büntetőbíróságok, ügyészségek (katonaiak is) és az igazságszolgáltatási

rendszer más területeinek igazgatása és működtetése,
– a börtönigazgatás és javítóintézeti szolgáltatás,
– a bűntettesek társadalmi beilleszkedését segítő közigazgatási tevékenységek.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
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– a tanácsadás és képviselet polgári, büntető- és egyéb igazságszolgáltatási ügyekben, lásd 74.11
– a büntetés-végrehajtási intézményi oktatás, lásd 80
– a börtönkórházi humán-egészségügyi ellátás, lásd 85.1

75.24 Közbiztonság, közrend

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hivatásos és az államháztartásból fenntartott önkéntes rendőri erők, a kikötői, parti, határőrség és más

speciális rendőri erők igazgatása és működtetése, beleértve a forgalomirányítást, az idegen-
nyilvántartást, a rendőrségi laboratóriumok működtetését, a rendőrségi  nyilvántartások fenntartását,

– a békeidőben belföldön bekövetkező katasztrófák esetén az ellátás biztosítása,
– a polgári védelmi erők igazgatása, működtetése, támogatása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik
– a katonai fegyveres erők igazgatása és működtetése, lásd 75.22
– a nem államháztartásból finanszírozott polgárőrség, lásd 74.60

75.25 Tűzvédelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tűzoltási és tűzmegelőzési tevékenység: hivatásos és az államháztartásból fenntartott önkéntes

tűzoltóságok tevékenysége és igazgatása, a tűzoltás és tűzmegelőzés, emberek és állatok mentése,
segítségnyújtás békeidőben bekövetkező katasztrófákban, árvizek, közúti balesetek stb. alkalmával,

– a tűzoltóhajó-szolgáltatás.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik
– az erdőtüzek megelőzése, lásd 02.02
– a feldolgozóipari üzemi tűzoltási és tűzmegelőzési tevékenység: lásd „D” nemzetgazdasági ág,
– a repülőtéri tűzoltási és tűzmegelőzési tevékenység, lásd 63.23
– a saját  tűzoltási és tűzmegelőzési tevékenység a honvédelmi szerveknél, lásd 75.22
– a nem államháztartásból fenntartott önkéntes tűzoltás, lásd 74.87

75.3 Kötelező társadalombiztosítás

75.30 Kötelező társadalombiztosítás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kötelező társadalombiztosítás igazgatása:

•  betegségi, anyasági, baleseti, munkahelyi baleseti és munkanélküliségi biztosítás,
•  nyugdíjbiztosítás, beleértve az öregségi- és rokkantságinyugdíj-biztosítást.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az önkéntes társadalombiztosítás, lásd 66.0
– a jóléti és szociális szolgáltatások nyújtása, lásd 85.3
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M OKTATÁS

80 OKTATÁS

Ebbe az ágazatba tartozik:
– az állami és a magánoktatás minden szintje és szakterülete, függetlenül attól, hogy szóban, írásban

vagy rádión, televízión, interneten keresztül vagy egyéb távoktatási módon kerül arra sor; magába
foglalja mind a különböző szintű iskolarendszerű oktatást, mind a felnőttoktatást, az írni-olvasni tanulást
stb.

– az alap- és középfokú oktatás minden szintjén tartalmazza a fogyatékosok speciális oktatását,
– a tartalmában egy adott oktatási szinthez hasonló felnőttoktatást az adott szintbe kell sorolni,
– az egyéb oktatás, pl. a gépjárművezetőiskola (autósiskola), illetve a szintbe nem sorolható képzések.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:
– azok az oktatási formák, képzések, amelyek elsősorban a pihenéssel, szabadidő-eltöltéssel kapcsolatos

tevékenységekre irányulnak, például bridzs- vagy golftanfolyam, lásd 92

80.1 Alapfokú oktatás

Az alapfokú oktatás valamennyi formáját tartalmazza, beleértve a fogyatékosok okatását is, függetlenül attól,
hogy tanteremben, rádión, televízión, interneten vagy levelező tagozaton folyik.

80.10 Alapfokú oktatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az alapfokú oktatás első szintjét megelőző oktatás  (iskoláskor előtti oktatás): az óvodai nevelés és az

iskolai életmódra való felkészítés,
– az alapfokú oktatás, mint az oktatás első szintje.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a  bölcsődei gyermekellátás, a nappali foglalkoztatás, lásd 85.32

80.2 Középfokú oktatás

A középfokú oktatás a szintbe tartozó valamennyi képzést  tartalmazza, beleértve a fogyatékosok oktatását
is, függetlenül attól, hogy  tanteremben, rádión, televízión, interneten, vagy levelező tagozaton folyik.

80.21 Általános középfokú oktatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az általános alapoktatás befejező része (a második szint első foka), az általános iskolai oktatás felső

tagozat 5-8. évfolyama, a speciális szakiskolai képzés (alsó középfokú oktatás),
– a középfokú általános oktatás (második szint 2. foka), az általános műveltséget megalapozó, valamint az

érettségi vizsgára, a felsőfokú képzésre való felkészítés (általános nem szakmai képzés).

A tárgyi specializáció  ezen a szinten elkezdődik, annak érdekében, hogy az általános programban
szereplők képzési/tanulmányi ismereteit  befolyásolják. Az ilyen programokat (előkészítő, felkészítő oktatás)
azért tartják, hogy felmérjék, a diákok speciális tantárgyi felkészítés nélkül alkalmasak-e a szakmai vagy a
felsőfokú továbbtanulás valamelyikére.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem meghatározható szintű felnőttoktatás, lásd 80.42

80.22 Szakmai középfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a  felsőfokú szint alatt lévő minden szakmai elméleti és gyakorlati képzés,
– a szakmai előkészítés és a pályaorientációs képzés.
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Ezen oktatási szintre jellemző a tantárgyi szakosodás, az elméleti háttér megismertetése, a gyakorlati
ismeretek megszerzése általában együtt jár a jelenlegi és jövőbeli foglalkoztatási ismeretek elsajátításával. A
program kiterjed az általános ismeretektől kezdve a meghatározott foglalkozásra, szakmára való
felkészítésig.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a post-secondary és az egyetemszintű oktatás, lásd 80.30

80.3 Felsőoktatás

A felsőoktatás valamennyi formája ide tartozik, függetlenül attól, hogy tanteremben, rádión, televízión,
interneten, esti vagy levelező tagozaton folyik.

80.30 Felsőoktatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a felsőoktatás különböző fokozatai:

•  egyetemi végzettséget nem adó post-secondary képzés,
•  egyetemi vagy azzal egyenértékű végzettséget adó képzés,
•  felsőfokú továbbképzés, tudományos képzés.

Ezen a szinten nagyszámú szakiránykínálat  lehetséges, melyek közül egyik több elméleti, másik több gya-
korlati ismeretet nyújt.

80.4 Felnőtt- és egyéb oktatás

Ez az alágazat a felnőttek azon speciális képzését tartalmazza, amely nem illeszthető a 80.1–80.3-as
oktatás egyikébe sem. A felnőtt- és egyéb  oktatás valamennyi formáját tartalmazza függetlenül attól, hogy
tanteremben, rádión, televízión, interneten keresztül, esti vagy levelező tagozaton folyik.

80.41 Járművezető-oktatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a gépjárművezető-oktatás,
– a pilótaképzés és egyéb járművezető-képzés.

Nem ide tartozik:
– a kereskedelmi légitársaságok hivatalos pilótáit képző repülősiskola, lásd 63.23

80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a felnőttoktatás minden, az iskolarendszerű és egyetemi oktatáson kívüli formája,  függetlenül attól, hogy

az nappali vagy esti osztályokban, iskolákban vagy speciálisan felnőttek részére létrehozott
intézményekben történik,

– minden olyan oktatási forma, amely máshová nem sorolható, oktatási szinttel nem meghatározható.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a felsőfokú oktatás, lásd 80.30
– a rádión, televízión, interneten, vagy levelező tagozaton folyó oktatás, lásd a szintnek megfelelően

80.10, 80.21, 80.22, 80.30
– a táncoktatás, lásd 92.34
– a sport- és játékoktatás, lásd 92.62
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N EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

85 EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

85.1 Humán-egészségügyi ellátás

85.11 Fekvőbeteg-ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fekvőbeteg-ellátás:

•  általános orvosi, szakorvosi és fekvőbeteg-ellátás: műtéti beavatkozás: diagnosztizálás, gyógykezelés,
operálás, vizsgálat, sürgősségi ellátás, radiológiai ellátás, altatás, intenzív ellátás stb.,

•  elhelyezés, ellátás, élelmezés stb.
– az általános és speciális rövid, vagy hosszú időtartamú kórházi, szanatóriumi és betegségmegelőző, orvosi

gondozó, leprakezelő, intézményi fekvőbeteg-ellátás, menhelyi, gyógyszanatóriumi, elme-gyógyintézeti,
rehabilitációs és egyéb, elhelyezéssel együttes fekvőbeteg-ellátás, beleértve a katonai bázisok és
büntetés-végrehajtási intézmények fekvőbeteg-ellátását; meghatározó a fekvő betegek közvetlen orvosi
felügyelet, irányítás melletti ellátása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a katonák közvetlen harctéri egészségügyi ellátása, lásd 75.22
– a fekvő betegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, ambuláns betegellátás, lásd 85.12
– a kórházi elhelyezést nem igénylő fogorvosi ellátás, lásd 85.13
– az ambuláns- és mentőszolgálat, lásd 85.14

85.12 Járóbeteg-ellátás

Ebbe a szakágazatba a tartozik:
– az általános és szakorvosi (pl. sebészeti) vizsgálat, konzílium és gyógykezelés.

A tevékenységek végezhetők magán-, illetve társas vállalkozói tevékenységként és fekvőbeteg-ellátó
intézmény ambuláns rendelésén. Ide tartoznak a fekvőbeteg-ellátó intézmények magánkonzíliummal
kapcsolatos tevékenységei és a gazdasági szervezetekhez, iskolákhoz, szociális otthonokhoz, munkaügyi és
jótékonysági szervezetekhez kapcsolódó háziorvosi, illetve járóbeteg-szakellátás, tanácsadás, preventív
ellátás. Az ellátottak általában ambuláns betegek.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az orvosi ellátáson kívüli egészségügyi szakellátás, mint például a szülésznői, bábai, ápolónői és

fizioterápiai, stb. szaktevékenység, lásd 85.14

85.13 Fogorvosi szakellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az általános és szakfogorvosi ellátás,
– a fogszabályozás.

Ezek végezhetők műtőben, magánrendelőben vagy járóbeteg klinikákon, beleértve a cégek, iskolák stb.
rendelőit is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a műfog, a protézis, a fogpótlás készítése a fogtechnikusok által, akik nem helyezik azokat be,

lásd 33.10

85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-egészségügyi,

paramediális ellátás,  kezelés.
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Magában foglalja például az ápolónői, a szülésznői (védőnői) és a fizikoterápiai tevékenységeket, továbbá
az optometria, a hidroterápia, az orvosi gyógymasszázs, a munkaterápia, a beszédterápia, a kiro- és
csontkovácsolás,  a homeopátia,  az akupunktúra és más természetgyógyászati stb. területeken végzett
ellátásokat.  A tevékenység  végezhető klinikákon, rendelőben, hozzá tartozó leányvállalatnál, iskolákban,
idősek otthonában, munkaügyi és jótékonysági szervezetben, bentlakásos, nem kórházi ellátási formában,
továbbá a magánrendelésen és a paciensek otthonában stb.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nem fogorvosi fogászati szakellátás, pl. fogász, iskolai fogászati nővéri és fogászati higiénikusi

tevékenység,
– az orvosi laboratóriumi tevékenység,
– a vér-, sperma-, az átültetendő szervek stb. bankjához kapcsolódó tevékenység,
– a betegszállítás, a mentőszolgálat, beleértve a légi mentőszolgálatot.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a műfog, a protézis, a fogpótlás készítése a fogtechnikusok által, akik nem helyezik azokat be,

lásd 33.10
– az élelmiszer-higiéniai vizsgálat, elemzés, ellenőrzés, lásd 74.30
– a mezőgazdasági kártevőirtás, lásd 01.41; 01.42
– az egészségügyi kártevőirtás építményben, zárt területen, lásd 74.70

85.2 Állat-egészségügyi ellátás

85.20 Állat-egészségügyi ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági haszonállatokkal kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőző tevékenység,
– a hobbiállatokkal kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőzési tevékenység,
– az állatokon végzett műtét és egyéb ambuláns egészségügyi beavatkozás.

Ezeket a tevékenységeket képzett állatorvosok végezhetik állatkórházban, az állattartás helyszínén, illetve
kennelben vagy otthon,  saját rendelőben, műtőben vagy bárhol. Ide tartozik az állat-egészségügyi ambuláns
ellátás is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az állattartással kapcsolatos tevékenység egészségügyi ellátás nélkül, lásd 01.42
– a műszaki vizsgálat, elemzés, lásd 74.30,
– a hobbiállat- ellátás egészségügyi ellátás nélkül, lásd 93.05

85.3 Szociális ellátás

Ide tartozik továbbá a menedékes és kísérő nélküli kiskorú kérelmezők ellátása, elhelyezése.

85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel

Ebbe a szakágazatba tartoznak:
– az olyan tevékenységek, amelyek keretében a gyermekek, az idősek és más, önellátásra korlátozottan

képes személyek ellátásáról  éjjel-nappal gondoskodnak, de az orvosi ellátás vagy oktatás nem alapvető
követelmény:
•  árvaházi, gyermekmegőrző otthon és szálló, bentlakásos gyermekintézményi, gyermekotthoni,

bölcsődei ellátás, az öregek otthonában, fizikai vagy szellemi fogyatékosok otthonában – beleértve a
vakokat, a süketeket és a némákat –, a rehabilitációs intézetekben történő (egészségügyi ellátás
nélküli) rehabilitáció,  a szenvedélyfüggők, alkohol- és drogfüggők, a hajléktalanok, az egyedülálló
(leány-)anyák és gyermekeik számára fenntartott intézményekben folytatott ellátás (egészségügyi
ellátás elkülönült végzése nélkül).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, lásd 85.32
– a menedéknyújtás a katasztrófák áldozatainak számára, lásd 85.32
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85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szociális, tanácsadói, jóléti, menekültügyi és hasonló tevékenység, olyan szolgáltatások, amelyeket

kormányzati vagy magánszervezetek nyújtanak egyéneknek és családoknak otthonaikban vagy másutt;
katasztrófaelhárító szervezetek és nemzeti vagy helyi önsegélyező szervezetek és speciális tanácsadók
által nyújtott szolgáltatások:
•  gyermek- és ifjúságvédelem, tanácsadás,
•  örökbefogadás intézése, gyermekek és mások elleni erőszak megelőzését szolgáló tevékenység,
•  megfelelő jóléttel, járadékkiegészítéssel, vagy élelmiszerjeggyel kapcsolatos szolgáltatás,
•  öregek, betegek házi gondozása,
•  családi költségvetési konzultáció, házassági és családi tanácsadás,
•  közösségi és szomszédsági tevékenység,
•  katasztrófák áldozataival, menekültekkel, bevándorlókkal stb. kapcsolatos tevékenység, beleértve az

időszakos vagy meghosszabbított menedéknyújtást,
•  hátrányos helyzetű vagy munkanélküli személyeknek nyújtott szakmai rehabilitációs és foglalkozta-

tási tevékenységek abban az esetben, ha az oktatási lehetőség korlátozott,
– a gyermekek – beleértve a hátrányos helyzetű gyermekeket – nappali foglalkoztatása,
– a hátrányos helyzetű felnőttek napközi ellátása,
– a hajléktalanokkal és egyéb társadalmilag elesettekkel kapcsolatos ellátás,
– a karitatív és a szociális ellátással kapcsolatos egyéb tevékenységek, melyek növelik segélyalapot vagy

egyéb módon támogatják a szociális ellátási tevékenységet.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a kötelező társadalombiztosítási ellátás, lásd 75.30
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O EGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS

90 SZENNYVÍZ-, HULLADÉKKEZELÉS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS

Ebbe a ágazatba tartozik:
– a háztartási és ipari hulladékok gyűjtése és olyan kezelése, amelynek célja az ártalmatlanítás (nem a

további feldolgozóipari felhasználás), eredménye kisértékű, illetve értéket nem képviselő termék,
– az egyéb tevékenységek mint pl. úttakarítás, hóeltakarítás, stb.

Nem ebbe  a ágazatba tartozik:
– a hulladék- melléktermék és egyebek feldolgozása másodlagos nyersanyaggá, tényleges átalakító

folyamatot feltételezve. Az így nyert másodlagos nyersanyagnak alkalmasnak kell lennie közvetlen ipari
feldolgozásra és nem lehet végtermék, lásd 37.10 és 37.20

– a hulladék- és melléktermék-nagykereskedelem (beszerzés és értékesítés), beleértve az összegyűjtést,
osztályozást, csomagolást  stb., de tényleges átalakító folyamat nélkül, lásd 51.57

– a mások által összegyűjtött hulladék szállítása, lásd 60.2

90.0 Szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés

90.01 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az emberi tevékenység során keletkezett szennyvíz, valamint a csapadékvíz csatornahálózaton

keresztüli gyűjtése és elvezetése, szennyvíz tartályokon  és egyéb módon (szippantós autó stb.) történő
gyűjtése, szállítása és mindezek kezelése,

– a szennyvíz kezelése  fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal, mint pl. hígítás, szűrés, ülepítés stb.,
– a szennyvízcsatorna tisztítása, fenntartása,
– az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztítása, ürítése, a mozgóvécé ürítése,

tisztítása,
– az ipari és uszodai szennyvizek kezelése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a csatornahálózat építése, lásd 45.21
– a csatornadugulás megszüntetése, lásd 45.33
– a szennyezett talajvíz vagy felszíni víz szennyeződésmentesítési célú kezelése, lásd 90.03

90.02 Hulladékgyűjtés, -kezelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a háztartásoknál és gazdasági szervezeteknél képződő háztartási és hasonló hulladék összegyűjtése és

szállítása kukákkal, konténerekkel együttesen stb.,
– a veszélyes hulladékok, használt elem, főzésből származó olaj és zsír stb. összegyűjtése, szállítása

együttesen,
– a szállításból vagy garázsokból származó használt olaj összegyűjtése, szállítása együttesen,
– az építési és bontási hulladék összegyűjtése, szállítása együttesen,
– a hulladékgyűjtő telepek működtetése,
– a hulladék ártalmatlanítása égetéssel vagy egyéb módon:

•  hulladék földfelszíni elhelyezése vagy vízbe engedése, illetve elásása, eltemetése,
•  kórházakból származó, átmenetileg radioaktív hulladék kezelése és ártalmatlanítása*,
•  hulladék ártalmatlanítási, illetve komposztanyag-készítési célzatú kezelése komposztálással,

– a mérgező, élő vagy elhullott állatok és más fertőzött hulladék kezelése és ártalmatlanítása,
– a használt termékek elszállítása, amelyek alkotórészeit kezelik, ártalmatlanítják, pl. hűtőszekrény.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az élelmiszergyártás során keletkező visszamaradt anyagok kezelése, lásd 15
– az állat leöléséből visszamaradt anyagok kezelése, állateledel-készítés céljából, lásd 15.7
– a nukleáris üzemanyag újrafeldolgozása, lásd 23.30

                                                          
* Olyan, főleg gyógyászati radioaktív hulladékok, melyek átmeneti tárolás után lebomlanak, további
rendszeres ellenőrzésük nem szükséges.
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– a komposzt előállítása, lásd. 01.25
– az élelmiszer, ital és dohány előállításából származó hulladék másodlagos nyersanyaggá történő

átalakítása, lásd 37.20
– a hulladék melléktermék tényleges mechanikai vagy kémiai átalakítás nélkül történő kezelése,

értékesítése harmadik félnek, pl. autó, számítógép, gépek szétszerelése, vagy papír-, textil-, műanyag-,
fahulladék-nyomása, osztályozása stb.,  lásd 50, 51.52

– a hulladék nagykereskedelem részeként  történő  hulladékgyűjtés, lásd 51.57
– a hulladék szállítása, lásd 60.24
– a mezőgazdasági komposzt, humusz készítése, lásd 01.25

90.03 Szennyeződésmentesítés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a talajnak, felszín alatti víznek a szennyezés helyén vagy máshol történő szennyeződésmentesítése

mechanikai, kémiai vagy biológiai módszerrel,
– a felszíni víz tisztítása, szennyeződés eltávolítása véletlenül bekövetkezett szennyezés esetén, pl.

szennyező anyagok összegyűjtésével vagy vegyi anyagok használatával,
– az olajjal szennyezett föld, felszíni víz, óceán és tenger megtisztítása, beleértve a part közeli vizeket,
– a közterületi hulladéktárolók ürítése,
– az utcák, terek, átjárók, piacok, parkok stb seprése, locsolása,
– a hó-, és jégeltakarítás autópályákról, repülőtéri kifutókról stb., beleértve a sózást, homokszórást,
– a bányák és hasonló helyek tisztítása (robbantással is),
– az egyéb, máshova nem sorolt speciális szennyeződést megakadályozó tevékenységek,
– a mozgóvécék bérbe adása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mezőgazdasági rendeltetésű vizesárok, csatorna tisztítása  és  a mezőgazdasági kártevők irtása,

lásd  01.41
– talajszigetelés, lásd 45.11
– a felszín alatti víz  tisztítása vízszolgáltatás céljából, lásd  41.00
– az építkezés részeként szennyezett felszín (talaj) lekotrása, lásd  45.11
– az azbeszt eltávolítása, lásd 45.25
– a már összekotort szennyezett talaj szállítása, harmadik fél által, lásd 60.24
– a műszaki vizsgálat, elemzés, lásd 74.30
– az épületek fertőtlenítése, egészségügyi rovar-, kártevőirtás építményben, zárt területen,  lásd  74.70
– a szennyvízzel kapcsolatos tevékenységek, lásd  90.01

91 ÉRDEKKÉPVISELET

91.1 Vállalkozói, szakmai érdekképviselet

91.11 Vállalkozói érdekképviselet

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az olyan szervezetek tevékenysége, amelyek tagjai érdekének középpontjában a gazdasági szer-

vezetek, különösen az üzleti élet, a kereskedelem – beleértve a mezőgazdaságot – részterületeinek
fejlesztése és felvirágoztatása áll, továbbá az üzleti jellegtől függetlenül egy bizonyos földrajzi terület
vagy politikai egység gazdasági növekedéséhez, jólétéhez kötődik. Ide tartozik az ilyen egyesületek
szövetségeinek tevékenysége is. A főbb nyújtott szolgáltatások: az információk terjesztése,
(érdek)képviselet a kormányzati hivatalok előtt, a PR (public relation)-tevékenység és a munkavállalói
képviselet (kereskedelmi kamarák, ipartestületek és hasonló szervezetek tevékenységei).

91.12 Szakmai érdekképviselet

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az olyan szervezetek tevékenysége, amelyek tagjai érdekének középpontjában főként egy megha-

tározott tudományág vagy egy meghatározott szakma gyakorlása, illetve valamilyen műszaki terület áll;
ide tartoznak a tudományos, akadémiai és kulturális tevékenységet folytató szakemberek, mint például
írók, festők, különböző előadóművészek, újságírók stb. egyesületeinek, kamaráinak közösségi,
érdekképviseleti tevékenysége. A főbb nyújtott szolgáltatások: információk terjesztése, a szakmai
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gyakorlati követelmények felállítása és ellenőrzése, (érdek)képviselet a kormányzati hivatalok előtt és a
PR- (public relation) tevékenység,

– a tudóstársaságok tevékenysége.

91.2 Szakszervezeti tevékenység

91.20 Szakszervezeti tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az olyan egyesületek tevékenysége, amelyek nagyrészt munkavállaló tagjaik képviseletében és

érdekében, a keresettel és a munkahelyi körülményekkel kapcsolatos nézeteket a szervezet keretében
összehangolt akcióként képviseli. Ide tartoznak az egyes üzemi szakszervezeti, a kapcsolódó ágazati,
kereskedelmi, területi, szervezeti vagy a más kritérium alapján csatlakozott, szerveződött
szakszervezetekből álló szakszervezeti szövetségi tevékenységek is.

91.3 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

91.31 Egyházi tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyházi és vallási tevékenység,
– a kolostorok, zárdák és hasonló szervezetek tevékenysége,
– az egyházi temetkezési szertartás lebonyolítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– e szervezetek oktatási tevékenysége, lásd 80
– e szervezetek egészségügyi tevékenysége, lásd 85.1
– e szervezetek szociális tevékenysége, lásd 85.3

91.32 Politikai tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a politikai szervezetek és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő szervezetek, mint például politikai pártok

ifjúsági szervezeteinek politikai tevékenysége. Ezek a szervezetek leginkább a kormány döntéseinek
befolyásolására, a párt tagjainak vagy szimpatizánsainak politikai pozícióba való helyezésére
törekednek, de az információk terjesztése, a PR- (public relation) tevékenység, a pénzforrások szerzése
stb. szintén tevékenységük részét képezi.

91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az olyan szervezetek tevékenysége, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül politikai pártokhoz, céljuk a

köz szolgálata, közösségi ügyek, társadalmi célok támogatása, tevékenységük a közkiadások
ellenőrzésére, politikai befolyásra, pénzforrások gyűjtésére stb. irányul:
•  állampolgári kezdeményezések és tiltakozó mozgalmak,
•  környezetvédelmi és ökológiai mozgalmak,
•  máshova nem sorolt közösségi, képzési lehetőségek támogatása,
•  speciális csoportok, mint például etnikai és kisebbségi csoportok helyzetének javítása, védelme,
•  hazafias célú egyesületek, beleértve a háborús veteránok egyesületeit,

– a speciális érdeklődésű csoportok egyesületei, mint turistaegyesületek és autóklubok, fogyasztói
egyesületek,

– a társasági ismeretségi körök, egyesületek, baráti körök, mint például a rotary klubok, szabadkőműves-
páholyok stb.,

– az ifjúsági szervezetek, diákegyesületek, klubok és testvériségi közösségek stb.,
– a kulturális, szabadidős vagy hobbiegyesületek (a sport és játék kivételével), pl. költészeti, irodalmi és

könyvklubok, történelmi, kertészeti, film- és fotó-, zenei és művészeti, kézműves, a gyűjtő pl.
bélyeggyűjtő klubok, társadalmi klubok, karneválklubok stb.,

– az állatvédő egyesületek.
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szakmai társaságok tevékenysége, lásd 91.12
– a szakma művelésére, promóciójára létrejött  alkotó- és előadóművészek egyesületeinek tevékenysége,

lásd 92.31

92 SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT

92.1 Film-, videogyártás

92.11 Film-, videogyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mozgókép, mozifilm gyártása  filmen, DVD-n vagy videokazettán, közvetlen filmszínházi vetítésre vagy

közvetve televízióban történő adásra: a filmstúdiókban vagy animációs és rajzfilm-laboratóriumokban
készített nagyjátékfilmek, dokumentumfilmek, rövidfilmek stb. gyártása, amelyek a közönség
szórakoztatását, az oktatás és nevelés elősegítését szolgálják,

– a filmgyártás közvetlen kiegészítő tevékenységei, pl. szinkronizálás, filmgyártás során a mozgófilm
előhívása stb.

– a hangfelvétel-stúdiói hangfelvétel-készítés (masterpéldány).

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a filmek, hang- és videoszalagok eredeti felvételéről kópiák (másolatok) készítése, lásd 22.3
– a filmfeldolgozás, -felvétel-készítés, amit nem a filmipar számára végeznek, lásd 74.81
– a nem kereskedelmi ügynöki tevékenység, lásd 74.87
– az élő  vagy rögzített tévéműsor készítése (általában tévéstúdiókban), lásd 92.20
– az önálló színészi, filmrajzolói, díszlettervezői, operatőri, fővilágosítói és egyéb filmszakmai

tevékenységek, lásd 92.31
– a tévéműsorok utómunkálatai, lásd 92.20

92.12 Film-, videoterjesztés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a mozgóképek, filmek, DVD-k és videokazetták terjesztése más gyártóknak, gazdasági szervezeteknek,

de  nem a nagyközönségnek; a filmek, DVD-k vagy videokazetták eladása vagy bérbeadása más
gazdasági szervezeteknek, továbbá a filmek, DVD-k és videokazetták terjesztésével kapcsolatos nem
elkülönülten végzett tevékenységek, pl. a filmek és kazetták  nyilvántartása, szállítása, tárolása,

– a mozgóképek, a filmek és videofelvételek  terjesztési jogainak forgalmazása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a filmek, hang- és videokazetták eredeti felvételéről kópiák (másolatok) készítése, lásd 22.3
– a DVD-k, videokazetták nagykereskedelme, lásd 51.43
– a mozgóképfelvételek kiskereskedelme, lásd 52.1, 52.45
– a  videokazetták és DVD-lemezek kölcsönzése a nagyközönségnek, lásd 71.40

92.13     Mozgóképvetítés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a film-, video- és egyéb képfelvétel vetítése  mozikban, szabadtéren vagy más nyilvános vetítési

helyeken,
– a filmklubok keretében végzett filmvetítés.

92.2 Rádió-televízió műsorszolgáltatás

92.20 Rádió-televízió műsorszolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a rádió- és televízióműsorok közvetítése, adása,
– az élő és rögzített rádió- és televízióműsorok készítése függetlenül attól, hogy adással jár-e együtt.
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A készített és adásra kerülő műsorok szolgálhatják a kultúra, a promóció, az oktatás, képzés vagy a
híranyagok terjesztését. A műsort rögzíthetik valamilyen képhordozón, illetve eladható, bérbe adható vagy
tárolható  későbbi adás vagy adási, közvetítési jog értékesítése céljából.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a rádió- és televízió-műsor átvitele, továbbítása kábel-hálózaton keresztül, lásd 64.20
– a rádió- és televízió-műsor átvitele, továbbítása  műsorszóró állomás  vagy műhold útján, lásd 64.20
– a film-, DVD- és videokazetta-gyártás, lásd 92.11
– a hírügynökségi tevékenység, lásd 92.40

92.3 Egyéb szórakoztatás

92.31 Alkotó és előadó-művészet

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az élő színházi, koncert-, opera- vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatása: hivatásos,

amatőr művészcsoportok vagy társulatok, zenekarok, együttesek előadói tevékenysége,
– az (egyéni) művészek, mint színészek, rendezők, filmrajzolók, operatőrművészek, zenészek, írók,

előadók, szobrászok, festők, karikatúrakészítők, rézkarcolók, színpadidíszlet-tervezők, -felállítók
tevékenysége és az egyéb filmszakmai tevékenységek,

– a művészeti alkotások, pl. festmények  restaurálása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bútor restaurálása, lásd 36.1
– a régi hangszerek restaurálása, lásd 36.30
– az épületek helyreállítása, javítása (restaurálása), lásd 45
– az üvegtárgyak javítása, restaurálása, lásd 26.1
– az oktatás, lásd 80

92.32 Művészeti kiegészítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a hangversenytermek, színházak és egyéb művészeti létesítmények rendeltetésnek megfelelő

működtetése,
– a jegyértékesítő ügynökségek működtetése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a filmszínházak működtetése, lásd 92.13
– a hangfelvétel-stúdiói hangfelvételkészítés (master példány), lásd  92.11

92.33 Vásári, vidámparki szórakoztatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a vásári, vidámparki szórakoztatás,
– a nosztalgiavasutak üzemeltetése.

92.34 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyéb, máshová nem sorolható szórakoztatás:

•  tánciskolai és táncoktatói tevékenység,
•  cirkuszi produkciók,
•  bábszínház, rodeó és céllövölde, tűzijáték,  vasútmodell-építési és hasonló tevékenység stb.,
•  sétakocsikázás, városnéző körút.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyéb szabadidős tevékenység, lásd 92.72
– a diszkószolgáltatás, lásd 55.40
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92.4 Hírügynökségi tevékenység

92.40 Hírügynökségi tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a híregyesületi és sajtóügynökségi tevékenység, a média ellátása hírekkel, képekkel és újságcikkekkel,
– a független, önálló újságírói és fotóriporteri tevékenység.

92.5 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nagyközönségnek vagy más használói rétegnek, mint pl. tanulóknak, kutatóknak, oktatóknak, az

intézmény munkatársainak nyújtott mindenfajta könyvtári, olvasótermi, audiovizuális tári, közlevéltári
tevékenység:

•  állománygyarapítás és gyűjteményszerzés, szakosodástól függetlenül,
•  katalóguskészítés,
•  könyvek, térképek, periodikák, filmek, hanglemezek, művészeti művek  stb. kölcsönzése,
•  könyvtári, levéltári, szakmai információs tevékenység, kérésre teljesített információ-visszakeresés.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a videokazetták és DVD-lemezek kölcsönzése, lásd 71.40
– az adatbázis-tevékenységek, lásd 72.40

92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– mindenfajta múzeum működtetése:

•  a művészeti múzeum, az ékszer, a bútor, a jelmez, a kerámia, az ezüstalkotások múzeumai,
•  a természettudományi, a tudományos-műszaki múzeum,
•  a történeti múzeum, ideértve a hadtörténeti stb. múzeumot és a történeti emlékházat,
•  az egyéb szakmúzeum,
•  a szabadtéri múzeum,

– a történelmi helyek és építmények működtetése.

92.53 Növény-, állatkert működtetése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a növény- és állatkertek működtetése,
– a természetvédelmi területek, nemzeti parkok, vadrezervátumok stb. működtetése.

92.6 Sporttevékenység

A 92.61; 92.62 szakágazatokban felsoroltakon túl a NOB által elismert sportágak és létesítményeik
működtetése tartozik ide.

92.61 Sportlétesítmény működtetése

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a sportesemény megrendezését lehetővé tevő szabadtéri, illetve fedett létesítmények működtetése:

•  futballstadion,
•  úszómedence és uszoda,
•  golfpálya,
•  ökölvívócsarnok,
•  tekepálya (bowling),
•  téli sportok csarnokai, stadionjai, pályái,
•  atlétikai versenypálya, stadion.
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a sporteszközök kölcsönzése, lásd 71.40
– a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, lásd 92.72

92.62 Egyéb sporttevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése, lebonyolítása hivatásos és amatőr

sportolók számára, sportegyesületben vagy hasonló nonprofit szervezésben: futballegyesület,
bowlingegyesület, úszóegyesületek, golfegyesület, ökölvívó- és birkózóegyesület, egészségvédő- és
testépítőegyesület, télisport-egyesület, sakk-, dáma-, játék-, dominó- és kártyaegyesület, atlétikai
egyesület, lövészegyesület sporttevékenysége,

– a sportesemények promóciója és megrendezése,
– az egyéni vállalkozó sportemberek, atléták, bírók, időmérők, edzők, oktatók, fogathajtók stb.

tevékenysége,
– a sport- és játékoktatás,
– a versenyistállók (ló, eb, autó stb.), kennelek, garázsok,
– a lovasiskola, versenyló trenírozása, szabadidős lovagoltatás elkülönülten végezve,
– a sporthajózás,
– a sport- és szabadidős horgászat,
– a sport- és szabadidős vadászat,
– a kapcsolódó sportszolgáltatások.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a sporteszközök kölcsönzése, lásd 71.40
– a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, lásd 92.72
– a fitneszcenter, lásd 93.04

92.7 Egyéb szabadidős tevékenység

92.71 Szerencsejáték, fogadás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a szerencsejáték-szelvények értékesítése,
– az érmével működő játékautomaták működtetése (üzemeltetése).

92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a máshová nem sorolható, pihenéssel, rekreációval kapcsolatos tevékenység:

•  szabadidőpark- és strandszolgáltatás, beleértve az ehhez kapcsolódó strandeszközkölcsönzést (pl.
fürdőkabin, öltözőszekrény, napozószék stb.),

•  film-, televízió- és színháziszerep-osztó tevékenység,
•  érmével működő videójátékok üzemeltetése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a színházi vagy művészeti ügynöki tevékenység, lásd 74.87
– az egyéb szórakoztató tevékenységek, pl. a cirkusz vagy a tánciskola, lásd 92.34
– az egyéb sporttevékenységek, versenyló trenírozása, horgászat, elkülönülten végzett szabadidős

lovagoltatás, lásd  92.62
– a strandszolgáltatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó strandeszközök kölcsönzése, lásd 71.4
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93 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS

93.0 Egyéb szolgáltatás

93.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– mindenfajta ruházat (beleértve a bőrt, a szőrmét) és textil mosása és száraztisztítása, vasalása, festése,

színezése stb. géppel, kézzel vagy érmével működtetett önkiszolgáló gépekkel, akár a nagyközönség,
akár gazdasági szervezetek részére,

– a mosodai gyűjtés és kiszállítás,
– a szőnyeg, takaró, kárpit, függöny tisztítása,
– az ágynemű, munka-, egyenruha és hasonló cikk mosodai kölcsönzése,
– a ruhanemű és egyéb textilnemű javítása és kisebb átalakítása, ha azt a tisztítással együtt és azzal

közvetlen összefüggésben végzik.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a ruházat stb. javítása és átalakítása, mint elkülönült független tevékenység, lásd 52.74
– a ruhakölcsönzés, kivéve a munka- és az egyenruhát,  mégha az a tisztítási tevékenység részét képezi

is, lásd 71.40
– az ipari gyártás során végzett ipari mosás, szárítás, tisztítás, lásd 17.30

93.02 Fodrászat, szépségápolás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a haj mosása,  vágása, berakása, szárítása, festése, színezése, hullámosítása, egyenesítése  és

hasonló kezelése, férfi-, női és gyermekfodrászat, borotválás, szakállkezelés,
– a kozmetikai kezelés, arcmasszázs, manikűr, pedikűr,  arckikészítés, sminkelés stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a parókakészítés, lásd 36.63
– az állatkozmetika, lásd 93.05

93.03 Temetkezés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az elhunyt személyek és az állati tetemek eltemetése vagy elhamvasztása és a hozzá kapcsolódó

tevékenységek:
•  a holttest előkészítése temetésre, hamvasztásra, balzsamozás, valamint a temetkezési szolgáltatá-

sok nyújtása,
•  temetkezési, hamvasztóüzemi szolgáltatások,
•  ravatalazó bérbeadása,
•  sírhely, temetési hely bérbeadása vagy eladása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– az egyházi temetkezési szertartás, lásd 91.31

93.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a fizikai jólétet és komfortérzetet szolgáló létesítmények, mint törökfürdő, szauna és gőzfürdő, szolárium,

gyógyfürdő, fogyasztó- és karcsúsítószalon, masszázsszalon, fitneszcenter, illemhely stb. üzemeltetése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a tetoválás, lásd 93.05
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93.05 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az asztrológiai és spiritisztatevékenység,
– a személykísérő szolgálat, partnerkereső szolgálat, házasságközvetítés,
– a hobbiállat-felügyelet, pl.  ellátás, elhelyezés, idomítás,  edzés, biztonságikutya-kiképzés (rendőrkutya

is),
– állatkozmetika,
– a családfakutatás (genealógiai),
– a cipőtisztítás, portási, ajtónálló (étterem, szálloda előtt álló személy, aki leparkolja a vendég autóját)

szolgáltatás stb.,
– az érmével működő személyi szolgáltató gépek üzemeltetése, pl. fényképkészítő, testsúlymérő,

vérnyomásmérő berendezések,
– a tetoválás, testékszer fölhelyezése.



183

P HÁZTARTÁSOK TEVÉKENYSÉGE

95 ALKALMAZOTTAT FOGLALKOZTATÓ HÁZTARTÁS

Ebbe az ágazatba kizárólag azok a háztartások tartoznak, amelyek a  háztartási munkákat végző
alkalmazottat, mint pl. szolgáló, pincér, szakács, inas, tisztító, kertész, portás, istállós, sofőr, házvezető,
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 minősülnek és az
alkalmazottak költségén kell a nemzeti számlákban értékelni. Ezeket a szolgáltatásokat gazdasági szervezet
nem végezheti.

95.0 Alkalmazottat foglalkoztató háztartás

95.00 Alkalmazottat foglalkoztató háztartás

96 HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA TÖRTÉNŐ TERMÉK-ELŐÁLLÍTÁSA

96.0 Háztartás saját fogyasztásra történő termék-előállítása

96.00 Háztartás saját fogyasztásra történő termék-előállítása

97 HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSA

97.0 Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása

97.00 Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása
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Q TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET

Ebben a nemzetgazdasági ágban megengedett, hogy a területen kívüli szervezetek alkalmazottait
tevékenységük helyén figyelembe vegyék a cenzusoknál, felvételeknél akkor is, ha a foglalkoztató
gazdasági területen kívüli (bár földrajzi területen belüli).

99 TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET

99.0 Területen kívüli szervezet

99.00 Területen kívüli szervezet

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– a nemzetközi szervezetek, mint például az Egyesült Nemzetek Szervezete és annak speciális

szervezetei, valamint regionális testületei stb., az Európai Közösség, az Európai Szabadkereskedelmi
Társulás, az OECD, a Vámegyüttműködési Tanács, az OPEC, a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank
stb. tevékenysége,

– azon diplomáciai és tanácsadói missziók, amelyeket elsősorban telephelyük határoz meg és nem az az
ország, amelyet képviselnek.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a külföldre vagy nemzetközi szervezetek hivatalaiba akkreditált diplomáciai és konzuli képviseletek,

igazgatása és működtetése, lásd 75.21



FÜGGELÉK

A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK SZABVÁNYOS
ANGOL MEGNEVEZÉSE
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SECTION A AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY
01 AGRICULTURE, HUNTING AND RELATED SERVICE

ACTIVITIES
01.1 Growing of crops; market gardening; horticulture

01.11 Growing of cereals and other crops n.e.c.
01.12 Growing of vegetables, horticultural specialities and nursery

products
01.13 Growing of fruit, nuts, beverage and spice crops

01.2 Farming of animals
01.21 Farming of cattle, dairy farming
01.22 Farming of sheep, goats, horses, asses, mules and hinnies
01.23 Farming of swine
01.24 Farming of poultry
01.25 Other farming of animals

01.3 Growing of crops combined with farming of animals
(mixed farming)

01.30 Growing of crops combined with farming of animals (mixed
farming)

01.4 Agricultural and animal husbandry service activities,
except veterinary activities; landscape gardening

01.41 Agricultural service activities; landscape gardening
01.42 Animal husbandry service activities, except veterinary

activities
01.5 Hunting, trapping and game propagation, including

related service activities
01.50 Hunting, trapping and game propagation, including related

service activities

02 FORESTRY, LOGGING AND RELATED SERVICE
ACTIVITIES

02.0 Forestry, logging and related service activities
02.01 Forestry and logging
02.02 Forestry and logging related service activities

SECTION B FISHING
05 FISHING,  FISH FARMING AND RELATED SERVICE

ACTIVITIES
05.0 Fishing,  fish farming and related service activities

05.01 Fishing
05.02 Fish farming

SECTION C MINING AND QUARRYING
SUBSECTION CA MINING AND QUARRYING OF ENERGY PRODUCING

MATERIALS
10 MINING OF COAL AND LIGNITE; EXTRACTION OF PEAT

10.1 Mining and agglomeration of hard coal
10.10 Mining and agglomeration of hard coal

10.2 Mining and agglomeration of lignite
10.20 Mining and agglomeration of lignite

10.3 Extraction and agglomeration of peat
10.30 Extraction and agglomeration of peat

11 EXTRACTION OF CRUDE PETROLEUM AND NATURAL
GAS; SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO OIL AND
GAS EXTRACTION, EXCLUDING SURVEYING

11.1 Extraction of crude petroleum and natural gas
11.10 Extraction of crude petroleum and natural gas

11.2 Service activities incidental to oil and gas extraction,
excluding surveying

11.20 Service activities incidental to oil and gas extraction,
excluding surveying
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12 MINING OF URANIUM AND THORIUM ORES
12.0 Mining of uranium and thorium ores

12.00 Mining of uranium and thorium ores

SUBSECTION CB MINING AND QUARRYING, EXCEPT OF ENERGY
PRODUCING MATERIALS

13 MINING OF METAL ORES
13.1 Mining of iron ores

13.10 Mining of iron ores
13.2 Mining of non-ferrous metal ores, except uranium and

thorium ores
13.20 Mining of non-ferrous metal ores, except uranium and

thorium ores

14 OTHER MINING AND QUARRYING
14.1 Quarrying of stone

14.11 Quarrying of  ornamental and building stone
14.12 Quarrying of limestone, gypsum and chalk
14.13 Quarrying of slate

14.2 Quarrying of sand and clay
14.21 Operation of gravel and sand pits
14.22 Mining of clays and kaolin

14.3 Mining of chemical and fertilizer minerals
14.30 Mining of chemical and fertilizer minerals

14.4 Production of salt
14.40 Production of salt

14.5 Other mining and quarrying n.e.c.
14.50 Other mining and quarrying n.e.c.

SECTION D MANUFACTURING
SUBSECTION DA MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS, BEVERAGES

AND TOBACCO
15 MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES

15.1 Production, processing and preserving of meat and meat
products

15.11 Production and preserving of meat
15.12 Production and preserving of poultrymeat
15.13 Production of meat and poultrymeat products

15.2 Processing and preserving of fish and fish products
15.20 Processing and preserving of fish and fish products

15.3 Processing and preserving of fruit and vegetables
15.31 Processing and preserving of potatoes
15.32 Manufacture of fruit and vegetable juice
15.33 Processing and preserving of fruit and vegetables n.e.c.

15.4 Manufacture of vegetable and animal oils and fats
15.41 Manufacture of crude oils and fats
15.42 Manufacture of refined oils and fats
15.43 Manufacture of margarine and similar edible fats

15.5 Manufacture of dairy products
15.51 Operation of dairies and cheese making
15.52 Manufacture of ice cream

15.6 Manufacture of grain mill products, starches and starch
products

15.61 Manufacture of grain mill products
15.62 Manufacture of starches and starch products

15.7 Manufacture of prepared animal feeds
15.71 Manufacture of prepared feeds for farm animals
15.72 Manufacture of prepared pet foods

15.8 Manufacture of other food products
15.81 Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and

cakes
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15.82 Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved
pastry goods and cakes

15.83 Manufacture of sugar
15.84 Manufacture of cocoa; chocolate and sugar confectionery
15.85 Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar

farinaceous products
15.86 Processing of tea and coffee
15.87 Manufacture of condiments and seasonings
15.88 Manufacture of homogenized food preparations and dietetic

food
15.89 Manufacture of other food products n.e.c.

15.9 Manufacture of beverages
15.91 Manufacture of distilled potable alcoholic beverages
15.92 Production of ethyl alcohol from fermented materials
15.93 Manufacture of wines
15.94 Manufacture of cider and other fruit wines
15.95 Manufacture of other non-distilled fermented beverages
15.96 Manufacture of beer
15.97 Manufacture of malt
15.98 Production of mineral waters and soft drinks

16 MANUFACTURE OF TOBACCO PRODUCTS
16.0 Manufacture of tobacco products

16.00 Manufacture of tobacco products

SUBSECTION DB MANUFACTURE OF TEXTILES AND TEXTILE PRODUCTS
17 MANUFACTURE OF TEXTILES

17.1 Preparation and spinning of textile fibres
17.11 Preparation and spinning of cotton-type fibres
17.12 Preparation and spinning of woollen-type fibres
17.13 Preparation and spinning of worsted-type fibres
17.14 Preparation and spinning of flax-type fibres
17.15 Throwing and preparation of silk, including from noils, and

throwing and texturing of synthetic or artificial filament yarns
17.16 Manufacture of sewing threads
17.17 Preparation and spinning of other textile fibres

17.2 Textile weaving
17.21 Cotton-type weaving
17.22 Woollen-type weaving
17.23 Worsted-type weaving
17.24 Silk-type weaving
17.25 Other textile weaving

17.3 Finishing of textiles
17.30 Finishing of textiles

17.4 Manufacture of made-up textile articles, except apparel
17.40 Manufacture of made-up textile articles, except apparel

17.5 Manufacture of other textiles
17.51 Manufacture of carpets and rugs
17.52 Manufacture of cordage, rope, twine and netting
17.53 Manufacture of non-wovens and articles made from non-

wovens, except apparel
17.54 Manufacture of other textiles n.e.c.

17.6 Manufacture of knitted and crocheted fabrics
17.60 Manufacture of knitted and crocheted fabrics

17.7 Manufacture of knitted and crocheted articles
17.71 Manufacture of knitted and crocheted hosiery
17.72 Manufacture of knitted and crocheted pullovers, cardigans

and similar articles

18 MANUFACTURE OF WEARING APPAREL; DRESSING
AND DYEING OF FUR

18.1 Manufacture of leather clothes
18.10 Manufacture of leather clothes
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18.2 Manufacture of other wearing apparel and accessories
18.21 Manufacture of workwear
18.22 Manufacture of other outerwear
18.23 Manufacture of underwear
18.24 Manufacture of other wearing apparel and accessories n.e.c.

18.3 Dressing and dyeing of fur; manufacture of articles of fur
18.30 Dressing and dyeing of fur; manufacture of articles of fur

SUBSECTION DC MANUFACTURE OF LEATHER AND LEATHER
PRODUCTS

19 TANNING AND DRESSING OF LEATHER; MANUFACTURE
OF LUGGAGE, HANDBAGS, SADDLERY, HARNESS AND
FOOTWEAR

19.1 Tanning and dressing of leather
19.10 Tanning and dressing of leather

19.2 Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery
and harness

19.20 Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and
harness

19.3 Manufacture of footwear
19.30 Manufacture of footwear

SUBSECTION DD MANUFACTURE OF WOOD AND WOOD PRODUCTS
20 MANUFACTURE OF WOOD AND OF PRODUCTS OF

WOOD AND CORK, EXCEPT FURNITURE;
MANUFACTURE OF ARTICLES OF STRAW AND
PLAITING MATERIALS

20.1 Sawmilling and planing of wood; impregnation of wood
20.10 Sawmilling and planing of wood; impregnation of wood

20.2 Manufacture of veneer sheets; manufacture of plywood,
laminboard, particle board, fibre board and other panels
and boards

20.20 Manufacture of veneer sheets; manufacture of plywood,
laminboard, particle board, fibre board and other panels and
boards

20.3 Manufacture of builders’ carpentry and joinery
20.30 Manufacture of builders’ carpentry and joinery

20.4 Manufacture of wooden containers
20.40 Manufacture of wooden containers

20.5 Manufacture of other products of wood; manufacture of
articles of cork, straw and plaiting materials

20.51 Manufacture of other products of wood
20.52 Manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials

SUBSECTION DE MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND PAPER
PRODUCTS; PUBLISHING AND PRINTING

21 MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND PAPER
PRODUCTS

21.1 Manufacture of pulp, paper and paperboard
21.11 Manufacture of pulp
21.12 Manufacture of paper and paperboard

21.2 Manufacture of articles of paper and paperboard
21.21 Manufacture of corrugated paper and paperboard and of

containers of paper and paperboard
21.22 Manufacture of household and sanitary goods and of toilet

requisites
21.23 Manufacture of paper stationery
21.24 Manufacture of wallpaper
21.25 Manufacture of other articles of paper and paperboard n.e.c.
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22 PUBLISHING, PRINTING AND REPRODUCTION OF
RECORDED MEDIA

22.1 Publishing
22.11 Publishing of books
22.12 Publishing of newspapers
22.13 Publishing of journals and periodicals
22.14 Publishing of sound recordings
22.15 Other publishing

22.2 Printing and service activities related to printing
22.21 Printing of newspapers
22.22 Printing n.e.c.
22.23 Bookbinding
22.24 Pre-press activities
22.25 Ancillary activities related to printing

22.3 Reproduction of recorded media
22.31 Reproduction of sound recording
22.32 Reproduction of video recording
22.33 Reproduction of computer media

SUBSECTION DF MANUFACTURE OF COKE, REFINED PETROLEUM
PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL

23 MANUFACTURE OF COKE, REFINED PETROLEUM
PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL

23.1 Manufacture of coke oven products
23.10 Manufacture of coke oven products

23.2 Manufacture of refined petroleum products
23.20 Manufacture of refined petroleum products

23.3 Processing of nuclear fuel
23.30 Processing of nuclear fuel

SUBSECTION DG MANUFACTURE OF CHEMICALS, CHEMICAL
PRODUCTS AND MAN-MADE FIBRES

24 MANUFACTURE OF CHEMICALS AND CHEMICAL
PRODUCTS

24.1 Manufacture of basic chemicals
24.11 Manufacture of industrial gases
24.12 Manufacture of dyes and pigments
24.13 Manufacture of other inorganic basic chemicals
24.14 Manufacture of other organic basic chemicals
24.15 Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds
24.16 Manufacture of plastics in primary forms
24.17 Manufacture of synthetic rubber in primary forms

24.2 Manufacture of pesticides and other agro-chemical
products

24.20 Manufacture of pesticides and other agro-chemical products
24.3 Manufacture of paints, varnishes and similar coatings,

printing ink and mastics
24.30 Manufacture of paints, varnishes and similar coatings,

printing ink and mastics
24.4 Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemicals

and botanical products
24.41 Manufacture of basic pharmaceutical products
24.42 Manufacture of pharmaceutical preparations

24.5 Manufacture of soap and detergents, cleaning and
polishing preparations, perfumes and toilet preparations

24.51 Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing
preparations

24.52 Manufacture of perfumes and toilet preparations
24.6 Manufacture of other chemical products

24.61 Manufacture of explosives
24.62 Manufacture of glues and gelatines
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24.63 Manufacture of essential oils
24.64 Manufacture of photographic chemical material
24.65 Manufacture of prepared unrecorded media
24.66 Manufacture of other chemical products n.e.c.

24.7 Manufacture of man-made fibres
24.70 Manufacture of man-made fibres

SUBSECTION DH MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS
25 MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS

25.1 Manufacture of rubber products
25.11 Manufacture of rubber tyres and tubes
25.12 Retreading and rebuilding of rubber tyres
25.13 Manufacture of other rubber products

25.2 Manufacture of plastic products
25.21 Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles
25.22 Manufacture of plastic packing goods
25.23 Manufacture of builders’ ware of plastic
25.24 Manufacture of other plastic products

SUBSECTION DI MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC MINERAL
PRODUCTS

26 MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC MINERAL
PRODUCTS

26.1 Manufacture of glass and glass products
26.11 Manufacture of flat glass
26.12 Shaping and processing of flat glass
26.13 Manufacture of hollow glass
26.14 Manufacture of glass fibres
26.15 Manufacture and processing of other glass, including

technical glassware
26.2 Manufacture of non-refractory ceramic goods other than

for construction purposes; manufacture of refractory
ceramic products

26.21 Manufacture of ceramic household and ornamental articles
26.22 Manufacture of ceramic sanitary fixtures
26.23 Manufacture of ceramic insulators and insulating fittings
26.24 Manufacture of other technical ceramic products
26.25 Manufacture of other ceramic products
26.26 Manufacture of refractory ceramic products

26.3 Manufacture of ceramic tiles and flags
26.30 Manufacture of ceramic tiles and flags

26.4 Manufacture of bricks, tiles and construction products,
in baked clay

26.40 Manufacture of bricks, tiles and construction products, in
baked clay

26.5 Manufacture of cement, lime and plaster
26.51 Manufacture of cement
26.52 Manufacture of lime
26.53 Manufacture of plaster

26.6 Manufacture of articles of concrete, plaster and cement
26.61 Manufacture of concrete products for construction purposes
26.62 Manufacture of plaster products for construction purposes
26.63 Manufacture of ready-mixed concrete
26.64 Manufacture of mortars
26.65 Manufacture of fibre cement
26.66 Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement

26.7 Cutting, shaping and finishing of ornamental and
building stone

26.70 Cutting, shaping and finishing of ornamental and building
stone
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26.8 Manufacture of other non-metallic mineral products
26.81 Production of abrasive products
26.82 Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.

SUBSECTION DJ MANUFACTURE OF BASIC METALS AND FABRICATED
METAL PRODUCTS

27 MANUFACTURE OF BASIC METALS
27.1 Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys

27.10 Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys
27.2 Manufacture of tubes

27.21 Manufacture of cast iron tubes
27.22 Manufacture of steel tubes

27.3 Other first processing of iron and steel
27.31 Cold drawing
27.32 Cold rolling of narrow strip
27.33 Cold forming or folding
27.34 Wire drawing

27.4 Manufacture of basic precious and non-ferrous metals
27.41 Precious metals production
27.42 Aluminium production
27.43 Lead, zinc and tin production
27.44 Copper production
27.45 Other non-ferrous metal production

27.5 Casting of metals
27.51 Casting of iron
27.52 Casting of steel
27.53 Casting of light metals
27.54 Casting of other non-ferrous metals

28 MANUFACTURE OF FABRICATED METAL PRODUCTS,
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT

28.1 Manufacture of structural metal products
28.11 Manufacture of metal structures and parts of structures
28.12 Manufacture of builders’ carpentry and joinery of metal

28.2 Manufacture of tanks, reservoirs and containers of
metal; manufacture of central heating radiators and
boilers

28.21 Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal
28.22 Manufacture of central heating radiators and boilers

28.3 Manufacture of steam generators, except central heating
hot water boilers

28.30 Manufacture of steam generators, except central heating hot
water boilers

28.4 Forging, pressing, stamping and roll forming of metal;
powder metallurgy

28.40 Forging, pressing, stamping and roll forming of metal; powder
metallurgy

28.5 Treatment and coating of metals; general mechanical
engineering

28.51 Treatment and coating of metals
28.52 General mechanical engineering

28.6 Manufacture of cutlery, tools and general hardware
28.61 Manufacture of cutlery
28.62 Manufacture of tools
28.63 Manufacture of locks and hinges

28.7 Manufacture of other fabricated metal products
28.71 Manufacture of steel drums and similar containers
28.72 Manufacture of light metal packaging
28.73 Manufacture of wire products
28.74 Manufacture of fasteners, screw machine products, chain

and springs
28.75 Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.
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SUBSECTION DK MANUFACTURE OF MACHINERY AND EQUIPMENT
N.E.C.

29 MANUFACTURE OF MACHINERY AND EQUIPMENT
N.E.C.

29.1 Manufacture of machinery for the production and use of
mechanical power, except aircraft, vehicle and cycle
engines

29.11 Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle
and cycle engines

29.12 Manufacture of pumps and compressors
29.13 Manufacture of taps and valves
29.14 Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements

29.2 Manufacture of other general purpose machinery
29.21 Manufacture of furnaces and furnace burners
29.22 Manufacture of lifting and handling equipment
29.23 Manufacture of non-domestic cooling and ventilation

equipment
29.24 Manufacture of other general purpose machinery n.e.c.

29.3 Manufacture of agricultural and forestry machinery
29.31 Manufacture of agricultural tractors
29.32 Manufacture of other agricultural and forestry machinery

29.4 Manufacture of machine tools
29.41 Manufacture of portable hand held power tools
29.42 Manufacture of other metalworking machine tools
29.43 Manufacture of other machine tools n.e.c.

29.5 Manufacture of other special purpose machinery
29.51 Manufacture of machinery for metallurgy
29.52 Manufacture of machinery for mining, quarrying and

construction
29.53 Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco

processing
29.54 Manufacture of machinery for textile, apparel and leather

production
29.55 Manufacture of machinery for paper and paperboard

production
29.56 Manufacture of other special purpose machinery n.e.c.

29.6 Manufacture of weapons and ammunition
29.60 Manufacture of weapons and ammunition

29.7 Manufacture of domestic appliances n.e.c.
29.71 Manufacture of electric domestic appliances
29.72 Manufacture of non-electric domestic appliances

SUBSECTION DL MANUFACTURE OF ELECTRICAL AND OPTICAL
EQUIPMENT

30 MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY AND
COMPUTERS

30.0 Manufacture of office machinery and computers
30.01 Manufacture of office machinery
30.02 Manufacture of computers and other information processing

equipment

31 MANUFACTURE OF ELECTRICAL MACHINERY AND
APPARATUS N.E.C.

31.1 Manufacture of electric motors, generators and
transformers

31.10 Manufacture of electric motors, generators and transformers
31.2 Manufacture of electricity distribution and control

apparatus
31.20 Manufacture of electricity distribution and control apparatus

31.3 Manufacture of insulated wire and cable
31.30 Manufacture of insulated wire and cable



195

31.4 Manufacture of accumulators, primary cells and primary
batteries

31.40 Manufacture of accumulators, primary cells and primary
batteries

31.5 Manufacture of lighting equipment and electric lamps
31.50 Manufacture of lighting equipment and electric lamps

31.6 Manufacture of electrical equipment n.e.c.
31.61 Manufacture of electrical equipment for engines and vehicles

n.e.c.
31.62 Manufacture of other electrical equipment n.e.c.

32 MANUFACTURE OF RADIO, TELEVISION AND
COMMUNICATION EQUIPMENT AND APPARATUS

32.1 Manufacture of electronic valves and tubes and other
electronic components

32.10 Manufacture of electronic valves and tubes and other
electronic components

32.2 Manufacture of television and radio transmitters and
apparatus for line telephony and line telegraphy

32.20 Manufacture of television and radio transmitters and
apparatus for line telephony and line telegraphy

32.3 Manufacture of television and radio receivers, sound or
video recording or reproducing apparatus and
associated goods

32.30 Manufacture of television and radio receivers, sound or video
recording or reproducing apparatus and associated goods

33 MANUFACTURE OF MEDICAL, PRECISION AND OPTICAL
INSTRUMENTS, WATCHES AND CLOCKS

33.1 Manufacture of medical and surgical equipment and
orthopaedic appliances

33.10 Manufacture of medical and surgical equipment and
orthopaedic appliances

33.2 Manufacture of instruments and appliances for
measuring, checking, testing, navigating and other
purposes, except industrial process control equipment

33.20 Manufacture of instruments and appliances for measuring,
checking, testing, navigating and other purposes, except
industrial process control equipment

33.3 Manufacture of industrial process control equipment
33.30 Manufacture of industrial process control equipment

33.4 Manufacture of optical instruments and photographic
equipment

33.40 Manufacture of optical instruments and photographic
equipment

33.5 Manufacture of watches and clocks
33.50 Manufacture of watches and clocks

SUBSECTION DM MANUFACTURE OF TRANSPORT EQUIPMENT
34 MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND

SEMI-TRAILERS
34.1 Manufacture of motor vehicles

34.10 Manufacture of motor vehicles
34.2 Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles;

manufacture of trailers and semi-trailers
34.20 Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles;

manufacture of trailers and semi-trailers
34.3 Manufacture of parts and accessories for motor vehicles

and their engines
34.30 Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and

their engines
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35 MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT
35.1 Building and repairing of ships and boats

35.11 Building and repairing of ships
35.12 Building and repairing of pleasure and sporting boats

35.2 Manufacture of railway and tramway locomotives and
rolling stock

35.20 Manufacture of railway and tramway locomotives and rolling
stock

35.3 Manufacture of aircraft and spacecraft
35.30 Manufacture of aircraft and spacecraft

35.4 Manufacture of motorcycles and bicycles
35.41 Manufacture of motorcycles
35.42 Manufacture of bicycles
35.43 Manufacture of invalid carriages

35.5 Manufacture of other transport equipment n.e.c.
35.50 Manufacture of other transport equipment n.e.c.

SUBSECTION DN MANUFACTURING N.E.C.
36 MANUFACTURE OF FURNITURE; MANUFACTURING

N.E.C.
36.1 Manufacture of furniture

36.11 Manufacture of chairs and seats
36.12 Manufacture of other office and shop furniture
36.13 Manufacture of other kitchen furniture
36.14 Manufacture of other furniture
36.15 Manufacture of mattresses

36.2 Manufacture of jewellery and related articles
36.21 Striking of coins
36.22 Manufacture of jewellery and related articles n.e.c.

36.3 Manufacture of musical instruments
36.30 Manufacture of musical instruments

36.4 Manufacture of sports goods
36.40 Manufacture of sports goods

36.5 Manufacture of games and toys
36.50 Manufacture of games and toys

36.6 Miscellaneous manufacturing n.e.c.
36.61 Manufacture of imitation jewellery
36.62 Manufacture of brooms and brushes
36.63 Other manufacturing n.e.c.

37 RECYCLING
37.1 Recycling of metal waste and scrap

37.10 Recycling of metal waste and scrap
37.2 Recycling of non-metal waste and scrap

37.20 Recycling of non-metal waste and scrap

SECTION E ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY
40 ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER SUPPLY

40.1 Production and distribution of electricity
40.11 Production of electricity
40.12 Transmission of electricity
40.13 Distribution and trade of electricity

40.2 Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels
through mains

40.21 Manufacture of gas
40.22 Distribution and trade of gaseous fuels through mains

40.3 Steam and hot water supply
40.30 Steam and hot water supply
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41 COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF
WATER

41.0 Collection, purification and distribution of water
41.00 Collection, purification and distribution of water

SECTION F CONSTRUCTION
45 CONSTRUCTION

45.1 Site preparation
45.11 Demolition and wrecking of buildings; earth moving
45.12 Test drilling and boring

45.2 Building of complete constructions or parts thereof; civil
engineering

45.21 General construction of buildings and civil engineering works
45.22 Erection of roof covering and frames
45.23 Construction of motorways, roads, airfields and sport facilities
45.24 Construction of water projects
45.25 Other construction work involving special trades

45.3 Building installation
45.31 Installation of electrical wiring and fittings
45.32 Insulation work activities
45.33 Plumbing
45.34 Other building installation

45.4 Building completion
45.41 Plastering
45.42 Joinery installation
45.43 Floor and wall covering
45.44 Painting and glazing
45.45 Other building completion

45.5 Renting of construction or demolition equipment with
operator

45.50 Renting of construction or demolition equipment with operator

SECTION G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR
VEHICLES, MOTORCYCLES AND PERSONAL AND
HOUSEHOLD GOODS

50 SALE, MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR
VEHICLES AND MOTORCYCLES; RETAIL SALE OF
AUTOMOTIVE FUEL

50.1 Sale of motor vehicles
50.10 Sale of motor vehicles

50.2 Maintenance and repair of motor vehicles
50.20 Maintenance and repair of motor vehicles

50.3 Sale of motor vehicle parts and accessories
50.30 Sale of motor vehicle parts and accessories

50.4 Sale, maintenance and repair of motorcycles and related
parts and accessories

50.40 Sale, maintenance and repair of motorcycles and related
parts and accessories

50.5 Retail sale of automotive fuel
50.50 Retail sale of automotive fuel

51 WHOLESALE TRADE AND COMMISSION TRADE,
EXCEPT OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES

51.1 Wholesale on a fee or contract basis
51.11 Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live

animals, textile raw materials and semi-finished goods
51.12 Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and

industrial chemicals
51.13 Agents involved in the sale of timber and building materials
51.14 Agents involved in the sale of machinery, industrial

equipment, ships and aircraft
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51.15 Agents involved in the sale of furniture, household goods,
hardware and ironmongery

51.16 Agents involved in the sale of textiles, clothing, footwear and
leather goods

51.17 Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco
51.18 Agents specializing in the sale of particular products or

ranges of products n.e.c.
51.19 Agents involved in the sale of a variety of goods

51.2 Wholesale of agricultural raw materials and live animals
51.21 Wholesale of grain, seeds and animal feeds
51.22 Wholesale of flowers and plants
51.23 Wholesale of live animals
51.24 Wholesale of hides, skins and leather
51.25 Wholesale of unmanufactured tobacco

51.3 Wholesale of food, beverages and tobacco
51.31 Wholesale of fruit and vegetables
51.32 Wholesale of meat and meat products
51.33 Wholesale of dairy produce, eggs and edible oils and fats
51.34 Wholesale of alcoholic and other beverages
51.35 Wholesale of tobacco products
51.36 Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery
51.37 Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices
51.38 Wholesale of other food, including fish, crustaceans and

molluscs
51.39 Non-specialized wholesale of food, beverages and tobacco

51.4 Wholesale of household goods
51.41 Wholesale of textiles
51.42 Wholesale of clothing and footwear
51.43 Wholesale of electrical household appliances and radio and

television goods
51.44 Wholesale of china and glassware, wallpaper and cleaning

materials
51.45 Wholesale of perfume and cosmetics
51.46 Wholesale of pharmaceutical goods
51.47 Wholesale of other household goods

51.5 Wholesale of non-agricultural intermediate products,
waste and scrap

51.51 Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related
products

51.52 Wholesale of metals and metal ores
51.53 Wholesale of wood, construction materials and sanitary

equipment
51.54 Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and

supplies
51.55 Wholesale of chemical products
51.56 Wholesale of other intermediate products
51.57 Wholesale of waste and scrap

51.8 Wholesale of machinery, equipment and supplies
51.81 Wholesale of machine tools
51.82 Wholesale of mining, construction and civil engineering

machinery
51.83 Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing

and knitting machines
51.84 Wholesale of computers, computer peripheral equipment and

software
51.85 Wholesale of other office machinery and equipment
51.86 Wholesale of other electronic parts and equipment
51.87 Wholesale of other machinery for use in industry, trade and

navigation
51.88 Wholesale of agricultural machinery and accessories and

implements, including tractors
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51.9 Other wholesale
51.90 Other wholesale

52 RETAIL TRADE, EXCEPT OF MOTOR VEHICLES AND
MOTORCYCLES; REPAIR OF PERSONAL AND
HOUSEHOLD GOODS

52.1 Retail sale in non-specialized stores
52.11 Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or

tobacco predominating
52.12 Other retail sale in non-specialized stores

52.2 Retail sale of food, beverages and tobacco in specialized
stores

52.21 Retail sale of fruit and vegetables
52.22 Retail sale of meat and meat products
52.23 Retail sale of fish, crustaceans and molluscs
52.24 Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar

confectionery
52.25 Retail sale of alcoholic and other beverages
52.26 Retail sale of tobacco products
52.27 Other retail sale of food, beverages and tobacco in

specialized stores
52.3 Retail sale of pharmaceutical and medical goods,

cosmetic and toilet articles
52.31 Dispensing chemists
52.32 Retail sale of medical and orthopaedic goods
52.33 Retail sale of cosmetic and toilet articles

52.4 Other retail sale of new goods in specialized stores
52.41 Retail sale of textiles
52.42 Retail sale of clothing
52.43 Retail sale of footwear and leather goods
52.44 Retail sale of furniture, lighting equipment and household

articles n.e.c.
52.45 Retail sale of electrical household appliances and radio and

television goods
52.46 Retail sale of hardware, paints and glass
52.47 Retail sale of books, newspapers and stationery
52.48 Other retail sale in specialized stores

52.5 Retail sale of second-hand goods in stores
52.50 Retail sale of second-hand goods in stores

52.6 Retail sale not in stores
52.61 Retail sale via mail order houses
52.62 Retail sale via stalls and markets
52.63 Other non-store retail sale

52.7 Repair of personal and household goods
52.71 Repair of boots, shoes and other articles of leather
52.72 Repair of electrical household goods
52.73 Repair of watches, clocks and jewellery
52.74 Repair n.e.c.

SECTION H HOTELS AND RESTAURANTS
55 HOTELS AND RESTAURANTS

55.1 Hotels
55.10 Hotels

55.2 Camping sites and other provision of short-stay
accommodation

55.21 Youth hostels and mountain refuges
55.22 Camping sites, including caravan sites
55.23 Other provision of lodgings n.e.c.

55.3 Restaurants
55.30 Restaurants

55.4 Bars
55.40 Bars
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55.5 Canteens and catering
55.51 Canteens
55.52 Catering

SECTION I TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION
60 LAND TRANSPORT; TRANSPORT VIA PIPELINES

60.1 Transport via railways
60.10 Transport via railways

60.2 Other land transport
60.21 Other scheduled passenger land transport
60.22 Taxi operation
60.23 Other land passenger transport
60.24 Freight transport by road

60.3 Transport via pipelines
60.30 Transport via pipelines

61 WATER TRANSPORT
61.1 Sea and coastal water transport

61.10 Sea and coastal water transport
61.2 Inland water transport

61.20 Inland water transport

62 AIR TRANSPORT
62.1 Scheduled air transport

62.10 Scheduled air transport
62.2 Non-scheduled air transport

62.20 Non-scheduled air transport
62.3 Space transport

62.30 Space transport

63 SUPPORTING AND AUXILIARY TRANSPORT ACTIVITIES;
ACTIVITIES OF TRAVEL AGENCIES

63.1 Cargo handling and storage
63.11 Cargo handling
63.12 Storage and warehousing

63.2 Other supporting transport activities
63.21 Other supporting land transport activities
63.22 Other supporting water transport activities
63.23 Other supporting air transport activities

63.3 Activities of travel agencies and tour operators; tourist
assistance activities n.e.c.

63.30 Activities of travel agencies and tour operators; tourist
assistance activities n.e.c.

63.4 Activities of other transport agencies
63.40 Activities of other transport agencies

64 POST AND TELECOMMUNICATIONS
64.1 Post and courier activities

64.11 National post activities
64.12 Courier activities other than national post activities

64.2 Telecommunications
64.20 Telecommunications

SECTION J FINANCIAL INTERMEDIATION
65 FINANCIAL INTERMEDIATION, EXCEPT INSURANCE AND

PENSION FUNDING
65.1 Monetary intermediation

65.11 Central banking
65.12 Other monetary intermediation

65.2 Other financial intermediation
65.21 Financial leasing
65.22 Other credit granting
65.23 Other financial intermediation n.e.c.
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66 INSURANCE AND PENSION FUNDING, EXCEPT
COMPULSORY SOCIAL SECURITY

66.0 Insurance and pension funding, except compulsory
social security

66.01 Life insurance
66.02 Pension funding
66.03 Non-life insurance

67 ACTIVITIES AUXILIARY TO FINANCIAL INTERMEDIATION
67.1 Activities auxiliary to financial intermediation, except

insurance and pension funding
67.11 Administration of financial markets
67.12 Security broking and fund management
67.13 Activities auxiliary to financial intermediation n.e.c.

67.2 Activities auxiliary to insurance and pension funding
67.20 Activities auxiliary to insurance and pension funding

SECTION K REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
70 REAL ESTATE ACTIVITIES

70.1 Real estate activities with own property
70.11 Development and selling of real estate
70.12 Buying and selling of own real estate

70.2 Letting of own property
70.20 Letting of own property

70.3 Real estate activities on a fee or contract basis
70.31 Real estate agencies
70.32 Management of real estate on a fee or contract basis

71 RENTING OF MACHINERY AND EQUIPMENT WITHOUT
OPERATOR AND OF PERSONAL AND HOUSEHOLD
GOODS

71.1 Renting of automobiles
71.10 Renting of automobiles

71.2 Renting of other transport equipment
71.21 Renting of other land transport equipment
71.22 Renting of water transport equipment
71.23 Renting of air transport equipment

71.3 Renting of other machinery and equipment
71.31 Renting of agricultural machinery and equipment
71.32 Renting of construction and civil engineering machinery and

equipment
71.33 Renting of office machinery and equipment, including

computers
71.34 Renting of other machinery and equipment n.e.c.

71.4 Renting of personal and household goods n.e.c.
71.40 Renting of personal and household goods n.e.c.

72 COMPUTER AND RELATED ACTIVITIES
72.1 Hardware consultancy

72.10 Hardware consultancy
72.2 Software consultancy and supply

72.21 Publishing of software
72.22 Other software consultancy and supply

72.3 Data processing
72.30 Data processing

72.4 Database activities
72.40 Database activities

72.5 Maintenance and repair of office, accounting and
computing machinery

72.50 Maintenance and repair of office, accounting and computing
machinery
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72.6 Other computer related activities
72.60 Other computer related activities

73 RESEARCH AND DEVELOPMENT
73.1 Research and experimental development on natural

sciences and engineering
73.10 Research and experimental development on natural sciences

and engineering
73.2 Research and experimental development on social

sciences and humanities
73.20 Research and experimental development on social sciences

and humanities

74 OTHER BUSINESS ACTIVITIES
74.1 Legal, accounting, book-keeping and auditing activities;

tax consultancy; market research and public opinion
polling; business and management consultancy;
holdings

74.11 Legal activities
74.12 Accounting, book-keeping and auditing activities; tax

consultancy
74.13 Market research and public opinion polling
74.14 Business and management consultancy activities
74.15 Management activities of holding companies

74.2 Architectural and engineering activities and related
technical consultancy

74.20 Architectural and engineering activities and related technical
consultancy

74.3 Technical testing and analysis
74.30 Technical testing and analysis

74.4 Advertising
74.40 Advertising

74.5 Labour recruitment and provision of personnel
74.50 Labour recruitment and provision of personnel

74.6 Investigation and security activities
74.60 Investigation and security activities

74.7 Industrial cleaning
74.70 Industrial cleaning

74.8 Miscellaneous business activities n.e.c.
74.81 Photographic activities
74.82 Packaging activities
74.85 Secretarial and translation activities
74.86 Call centre activities
74.87 Other business activities n.e.c.

SECTION L PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE;
COMPULSORY SOCIAL SECURITY

75 PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE;
COMPULSORY SOCIAL SECURITY

75.1 Administration of the State and the economic and social
policy of the community

75.11 General (overall) public service activities
75.12 Regulation of the activities of agencies that provide health

care, education, cultural services and other social services,
excluding social security

75.13 Regulation of and contribution to more efficient operation of
business

75.14 Supporting service activities for the government as a whole
75.2 Provision of services to the community as a whole

75.21 Foreign affairs
75.22 Defence activities
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75.23 Justice and judicial activities
75.24 Public security, law and order activities
75.25 Fire service activities

75.3 Compulsory social security activities
75.30 Compulsory social security activities

SECTION M EDUCATION
80 EDUCATION

80.1 Primary education
80.10 Primary education

80.2 Secondary education
80.21 General secondary education
80.22 Technical and vocational secondary education

80.3 Higher education
80.30 Higher education

80.4 Adult and other education
80.41 Driving school activities
80.42 Adult and other education n.e.c.

SECTION N HEALTH AND SOCIAL WORK
85 HEALTH AND SOCIAL WORK

85.1 Human health activities
85.11 Hospital activities
85.12 Medical practice activities
85.13 Dental practice activities
85.14 Other human health activities

85.2 Veterinary activities
85.20 Veterinary activities

85.3 Social work activities
85.31 Social work activities with accommodation
85.32 Social work activities without accommodation

SECTION O OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICE
ACTIVITIES

90 SEWAGE AND REFUSE DISPOSAL, SANITATION AND
SIMILAR ACTIVITIES

90.0 Sewage and refuse disposal, sanitation and similar
activities

90.01 Collection and treatment of sewage
90.02 Collection and treatment of other waste
90.03 Sanitation, remediation and similar activities

91 ACTIVITIES OF MEMBERSHIP ORGANIZATIONS N.E.C.
91.1 Activities of business, employers’ and professional

organizations
91.11 Activities of business and employers’ organizations
91.12 Activities of professional organizations

91.2 Activities of trade unions
91.20 Activities of trade unions

91.3 Activities of other membership organizations
91.31 Activities of religious organizations
91.32 Activities of political organizations
91.33 Activities of other membership organizations n.e.c.

92 RECREATIONAL, CULTURAL AND SPORTING ACTIVITIES
92.1 Motion picture and video activities

92.11 Motion picture and video production
92.12 Motion picture and video distribution
92.13 Motion picture projection

92.2 Radio and television activities
92.20 Radio and television activities
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92.3 Other entertainment activities
92.31 Artistic and literary creation and interpretation
92.32 Operation of arts facilities
92.33 Fair and amusement park activities
92.34 Other entertainment activities n.e.c.

92.4 News agency activities
92.40 News agency activities

92.5 Library, archives, museums and other cultural activities
92.51 Library and archives activities
92.52 Museums activities and preservation of historical sites and

buildings
92.53 Botanical and zoological gardens and nature reserves

activities
92.6 Sporting activities

92.61 Operation of sports arenas and stadiums
92.62 Other sporting activities

92.7 Other recreational activities
92.71 Gambling and betting activities
92.72 Other recreational activities n.e.c.

93 OTHER SERVICE ACTIVITIES
93.0 Other service activities

93.01 Washing and dry-cleaning of textile and fur products
93.02 Hairdressing and other beauty treatment
93.03 Funeral and related activities
93.04 Physical well-being activities
93.05 Other service activities n.e.c.

SECTION P ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS
95 ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS OF

DOMESTIC STAFF
95.0 Activities of households as employers of domestic staff

95.00 Activities of households as employers of domestic staff

96 UNDIFFERENTIATED GOODS PRODUCING ACTIVITIES
OF PRIVATE HOUSEHOLDS FOR OWN USE

96.0 Undifferentiated goods producing activities of private
households for own use

96.00 Undifferentiated goods producing activities of private
households for own use

97 UNDIFFERENTIATED SERVICES PRODUCING
ACTIVITIES OF PRIVATE HOUSEHOLDS FOR OWN USE

97.0 Undifferentiated services producing activities of private
households for own use

97.00 Undifferentiated services producing activities of private
households for own use

SECTION Q EXTRA-TERRITORIAL ORGANIZATIONS AND BODIES
99 EXTRA-TERRITORIAL ORGANIZATIONS AND BODIES

99.0 Extra-territorial organizations and bodies
99.00 Extra-territorial organizations and bodies


