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KSH–APEH együt tes tá jé koz ta tó

A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ké nek és az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal el nö ké nek
8002/2007. (SK 7.) KSH–APEH együt tes tá jé koz ta tó ja

az ér vé nyes szak ma kó dok jegy zé ké rõl és an nak mó do sí tá sa i ról szó ló KSH-APEH együt tes tá jé koz ta tó ja i nak
vissza vo ná sá ról

A 2008. ja nu ár 1-jétõl al kal ma zan dó Szak ma kód jegy zé ket meg ha tá ro zó 9005/2007.  (SK 7.) KSH el nö ki köz le mény
ha tály ba lé pé se kö vet kez té ben 2008. ja nu ár 1. nap já val vissza von juk a szak ma kó dok jegy zé ké rõl szó ló 8002/2004.
(SK 5.) KSH–APEH együt tes tá jé koz ta tót, va la mint az ezt mó do sí tó 8001/2005. (SK 3.), 8002/2005. (SK 4.) és
8001/2007. (SK 2.) KSH–APEH együttes tájékoztatókat.

Dr. Puk li Pé ter sk., Dr. Szi ko ra Já nos sk.,
a KSH el nö ke az APEH el nö ke

XXXIV. év fo lyam 7. szám 2007. de cem ber 28.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

Szer kesz tõ ség:
1024 Bu da pest II., Ke le ti Ká roly u. 5–7.

Te le fon: 345-6000

Meg je le nik
szük ség sze rint

Elõ fi ze té si ár:
1 év re: 13 104 Ft

Egy pél dány ára: 1239 Ft

TARTALOM

F E L H Í V Á S !

Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra
és a 2008. évi elõ fi ze té si árainkra



Sta tisz ti kai köz le mény

A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ké nek
9005/2007. (SK 7.) KSH

  közleménye
a Szak ma kód jegy zék rõl

1. A köz le mény ben fog lal ta kat kell al kal maz ni az egyé ni vál lal ko zók, az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány hoz nem
kö tött te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zók, va la mint az ál ta lá nos for gal mi adó ha tá lya alá tar to zó vagy adó szám ki -
vál tá sá ra kö te le zett ma gán sze mé lyek be je len tés re kö te le zett te vé keny sé ge i nek be so ro lá sá nál és nyil ván tar tá sá -
nál.

 A Szak ma kód jegy zék a TEÁOR ’08 alap ján ké szült, a jel lem zõ en egyé ni vál lal ko zók ál tal üz let sze rû en vég zett
gaz da sá gi te vé keny sé gek TE Á OR-nál rész le te sebb rend sze re zé se és meg je le ní té se cél já ból. A TEÁOR ’08 az
Eu ró pai Unió te vé keny sé gi osz tá lyo zá sa, a NACE Rev.2 ma gyar nyel vû vál to za ta, ame lyet a gaz da sá gi te vé -
keny sé gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa NACE Rev.2 rend sze ré nek lét re ho zá sá ról és a 3037/90/EGK ta ná csi ren de -
let, va la mint egyes meg ha tá ro zott sta tisz ti kai te rü le tek re vo nat ko zó EK-ren de le tek mó do sí tá sá ról szó ló 2006.
de cem ber 20-ai 1893/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let szabályoz.

2. A szak ma kód 6 szám je gyû, eb bõl az el sõ 4 szám jegy a TE Á OR-al azo nos kód szám, az utol só 2 szám jegy pe dig a 
te vé keny ség TE Á OR-on be lü li sor szá ma.

3. A Szak ma kód jegy zék re vo nat ko zó mó do sí tó ja vas la tok min den év jú ni us 30-ig je lent he tõk be írás ban a
KSH-nál.

4. A köz le mény ben fog lal ta kat 2008. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

Dr. Puk li Pé ter sk.,
a KSH el nö ke

1. szá mú mel lék let a 9005/2007. (SK. 7.) KSH köz le mény hez

01 Nö vény ter mesz tés, ál lat te nyész tés, vad gaz dál ko dás és kap cso ló dó szol gál ta tá -
sok

011 Nem éve lõ nö vény ter mesz té se

0111 Ga bo na fé le (ki vé ve: rizs), hü ve lyes nö vény, ola jos ma g ter mesz té se

011101 Ga bo na fé le (ki vé ve: rizs), hü ve lyes nö vény, ola jos ma g ter mesz té se m.n.s.**

011102 Mák ter mesz tés 162/2003. (X. 16.) Kor m. ren de let

0112 Rizs ter mesz tés

011201 Rizs ter mesz tés

0113 Zöld ség fé le, dinnye, gyö kér-, gu mós nö vény ter mesz té se

011301 Zöld ség fé le, dinnye, gyö kér-, gu mós nö vény ter mesz té se m.n.s.

0115 Do hány ter mesz tés

011501 Do hány ter mesz tés

0116 Rost nö vény ter mesz tés

011601 Rost nö vény ter mesz tés m.n.s.
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** m.n.s. = más ho va nem sorolt



011602 Ken der ter mesz tés 162/2003. (X. 16.) Kor m. ren de let

0119 Egyéb, nem éve lõ nö vény ter mesz té se

011901 Egyéb, nem éve lõ nö vény ter mesz té se m.n.s.

011902 Dísz nö vény- és vi rág ter mesz tés

011903 Ko szo rú- és vi rág kö tés sa ját ter mesz té sû nö vény bõl (nem mû vi rág ból)

011904 Ko szo rú alap ké szí tés szal má ból és szé ná ból (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

012 Éve lõ nö vény ter mesz té se

0121 Szõ lõ ter mesz tés

012101 Szõ lõ ter mesz tés

0122 Tró pu si gyü mölcs ter mesz té se

012201 Tró pu si gyü mölcs ter mesz té se

0123 Cit rus fé le ter mesz té se

012301 Cit rus fé lék ter mesz té se

0124 Al ma ter mé sû, csont hé jas ter mesz té se

012401 Al ma ter mé sû, csont hé jas ter mesz té se

0125 Egyéb gyü mölcs, hé jas ter mé sû ter mesz té se

012501 Egyéb gyü mölcs, hé jas ter mé sû ter mesz té se

0126 Olaj tar tal mú gyü mölcs ter mesz té se

012601 Olaj tar tal mú gyü mölcs ter mesz té se

0127 Ital gyár tá si nö vény ter mesz té se

012701 Ital gyár tá si nö vény ter mesz té se

0128 Fû szer-, aro ma-, nar ko ti kus, gyógy nö vény ter mesz té se

012801 Fû szer-, aro ma-, nar ko ti kus, gyógy nö vény ter mesz té se m.n.s.

012802 Gyógy nö vény ter mesz tés

012803 Gyógy szer alap anyag-ter mesz tés 162/2003. (X. 16.) Kor m. ren de let

0129 Egyéb éve lõ nö vény ter mesz té se

012901 Egyéb éve lõ nö vény ter mesz té se m.n.s.

012902 Nád gaz da sá gi és fûz te le pi te vé keny ség

012903 Ka rá csony fa ter mesz té se

013 Nö vé nyi sza po rí tó anyag ter mesz té se

0130 Nö vé nyi sza po rí tó anyag ter mesz té se

013001 Zöld ség-sza po rí tó anyag ter mesz té se m.n.s.

013002 Dísz nö vény sza po rí tó anyag-ter mesz tés

013003 Gyü mölcs-, szõ lõ-, dísz fa is ko la

013004 Egyéb ker té sze ti sza po rí tó anyag ter mesz té se

014 Ál lat te nyész tés

0141 Tej hasz nú szar vas mar ha te nyész té se

014101 Tej hasz nú szar vas mar ha, bi valy te nyész té se

0142 Egyéb szar vas mar ha te nyész té se

014201 Egyéb szar vas mar ha te nyész té se

0143 Ló, ló fé le te nyész té se

014301 Ló, ló fé le te nyész té se

0144 Te ve, te ve fé le te nyész té se

014401 Te ve, te ve fé le te nyész té se

0145 Juh, kecs ke te nyész té se

014501 Juh, kecs ke te nyész té se

0146 Ser tés te nyész tés

014601 Ser tés te nyész tés

0147 Ba rom fi te nyész tés

014701 Ba rom fi te nyész tés

0149 Egyéb ál lat te nyész té se
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014901 Egyéb ál lat te nyész té se m.n.s.

014902 Mé hé szet

014903 Hob bi ál lat te nyész té se

014904 Egyéb ál la ti ter mé kek ter me lé se

014905 Nyúl te nyész té se

014906 Éti csi ga gyûj té se 1996. évi LIV. tör vény 58.  §

015 Ve gyes gaz dál ko dás

0150 Ve gyes gaz dál ko dás

015001 Ve gyes gaz dál ko dás (nö vény ter mesz tés ál lat te nyész tés sel, egyik rész ará nya
sem éri el a 66%-ot)

016 Me zõ gaz da sá gi, be ta ka rí tást kö ve tõ szol gál ta tás

0161 Nö vény ter mesz té si szol gál ta tás

016101 Nö vény ter mesz té si szol gál ta tás m.n.s.

016102 Nö vény ter mesz té si szol gál ta tás ké zi erõ vel

016103 Me zõ gaz da sá gi kár te võ ír tás

0162 Ál lat te nyész té si szol gál ta tás

016201 Ál lat te nyész té si szol gál ta tás

0163 Be ta ka rí tást kö ve tõ szol gál ta tás

016301 Be ta ka rí tást kö ve tõ szol gál ta tás m.n.s.

016302 Ko szo rú- és vi rág kö tés nem sa ját ter me lé sû nö vény bõl (nem mû vi rág ból)

0164 Ve té si cé lú mag fel dol go zás

016401 Ve té si cé lú mag fel dol go zás

017 Vad gaz dál ko dás, vad gaz dál ko dá si szol gál ta tás

0170 Vad gaz dál ko dás, vad gaz dál ko dá si szol gál ta tás

017001 Vad gaz dál ko dá si szol gál ta tás

017002 Vad gaz dál ko dá si ter mék elõ ál lí tás

02 Er dõ gaz dál ko dás

021 Er dé sze ti, egyéb er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség

0210 Er dé sze ti, egyéb er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség

021001 Er dé sze ti, egyéb er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség

022 Fa ki ter me lés

0220 Fa ki ter me lés

022001 Fa ki ter me lés sa ját jo gon

023 Va don ter mõ egyéb er dei ter mék gyûj té se

0230 Va don ter mõ egyéb er dei ter mék gyûj té se

023001 Er dõ gaz dál ko dói ha szon vé te lek gya kor lá sa (va don ter mõ egyéb er dei ter mék
gyûj té se)

1996. évi LIV. tör vény 58.  §

024 Er dé sze ti szol gál ta tás

0240 Er dé sze ti szol gál ta tás

024001 Er dé sze ti szol gál ta tás m.n.s.

024002 Er dé sze ti bér mun ka

024003 Ké zi és gé pi fa ki ter me lés bér mun ká ban

03 Ha lá szat, hal gaz dál ko dás

031 Ha lá szat

0312 Édes ví zi ha lá szat

031201 Édes ví zi ha lá szat

032 Hal gaz dál ko dás

0322 Édes ví zi-hal gaz dál ko dás

032201 Édes ví zi-hal gaz dál ko dás

05 Szén bá nyá szat

051 Fe ke te szén-bá nyá szat

0510 Fe ke te szén-bá nyá szat
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051001 Fe ke te szén-bá nyá szat

052 Bar na szén-, lig nit bá nyá szat

0520 Bar na szén-, lig nit bá nyá szat

052001 Bar na szén-, lig nit bá nyá szat

06 Kõ olaj-, föld gáz ki ter me lés

061 Kõ olaj-ki ter me lés

0610 Kõ olaj-ki ter me lés

061001 Kõ olaj-ki ter me lés

062 Föld gáz ki ter me lés

0620 Föld gáz ki ter me lés

062001 Föld gáz ki ter me lés Egyé ni vál la ko zói iga zol vánnyal nem vé gez he tõ; 2006. évi 
XXVI. tv. 2. § 1

07 Fém tar tal mú érc bá nyá sza ta

071 Vas érc bá nyá szat

0710 Vas érc bá nyá szat

071001 Vas érc bá nyá szat

072 Egyéb fém érc bá nyá sza ta

0721 Urán-, tó ri um érc-bá nyá szat

072101 Urán-, tó ri um érc-bá nyá szat

0729 Szí nes fém érc bá nyá sza ta

072901 Szí nes fém érc bá nyá sza ta

08 Egyéb bá nyá szat

081 Kõ fej tés, ho mok-, agyag bá nyá szat

0811 Kõ fej tés, gipsz, kré ta bá nyá sza ta

081101 Mész kõ, gipsz, kré ta bá nyá sza ta m.n.s.

081102 Épí tõ kõ, dí szí tõ kõ fej té se

081103 Pa la bá nyá sza ta

0812 Ka vics-, ho mok-, agyag bá nyá szat

081201 Ka vics-, ho mok bá nyá szat

081202 Agyag-, ka o lin bá nyá szat

089 M.n.s. bá nyá szat

0891 Ve gyi ás vány bá nyá sza ta

089101 Ve gyi ás vány bá nyá sza ta

0892 Tõ zeg ki ter me lés

089201 Tõ zeg ki ter me lés

0893 Só ki ter me lés

089301 Só ki ter me lés

0899 Egyéb m.n.s. bá nyá szat

089901 M.n.s. egyéb bá nyá szat

09 Bá nyá sza ti szol gál ta tás

091 Kõ olaj-, föld gáz-ki ter me lé si szol gál ta tás

0910 Kõ olaj-, föld gáz-ki ter me lé si szol gál ta tás

091001 Kõ olaj ki ter me lé si szol gál ta tás 2006. évi XXVI. tör vény 2.  § l) pont ja alap ján nem vé gez -
he ti (azt csak ki zá ró lag jo gi sze mély gya ko rol hat ja).

099 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

0990 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

099001 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

10 Élel mi szer gyár tás

101 Hús fel dol go zás, -tar tó sí tás, hús ké szít mény gyár tá sa

1011 Hús fel dol go zás, -tar tó sí tás

101101 Hús fel dol go zás, -tar tó sí tás m.n.s.

101102 Vá gó ál la tok vá gá sa
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1012 Ba rom fi hús fel dol go zá sa, tar tó sí tá sa

101201 Ba rom fi hús fel dol go zá sa, tar tó sí tá sa m.n.s.

101202 Ba rom fi ko pasz tás

1013 Hús-, ba rom fi hús-ké szít mény gyár tá sa

101301 Hús ké szít mény gyár tá sa

101302 Ba rom fi hús-ké szít mény gyár tá sa

101303 Hús-, ba rom fi hús-ké szít mény gyár tás tól el kü lö nült füs tö lé se

101304 Tar tó sí tott hús ké szít mé nyek, -kon zer vek gyár tá sa m.n.s.

102 Hal fel dol go zás, -tar tó sí tás

1020 Hal fel dol go zás, -tar tó sí tás

102001 Hal fel dol go zás, -tar tó sí tás

103 Gyü mölcs-, zöld ség fel dol go zás, -tar tó sí tás

1031 Bur go nya fel dol go zás, -tar tó sí tás

103101 Bur go nya fel dol go zás, -tar tó sí tás (nem sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

103102 Bur go nya fel dol go zás, -tar tó sí tás (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

1032 Gyü mölcs-, zöld ség lé gyár tá sa

103201 Gyü mölcs-, zöld ség lé gyár tá sa m.n.s.

103202 Zöld ség lé gyár tá sa (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

103203 Szõ lõ lé gyár tá sa (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

103204 Gyü mölcs lé gyár tá sa (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

1039 Egyéb gyü mölcs-, zöld ség fel dol go zás, -tar tó sí tás

103901 Egyéb gyü mölcs-, zöld ség fel dol go zás, -tar tó sí tás m.n.s.

103902 Sa va nyú ság ké szí tés (nem sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

103903 Sa va nyú ság ké szí tés (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

103904 Pat to ga tott ku ko ri ca-, pi rí tott nap ra for gó mag-ké szí tés

103905 Pat to ga tott ku ko ri ca-, pi rí tott nap ra for gó mag-ké szí tés (sa ját ter me lé sû alap -
anyag ból)

103906 Ku ko ri ca fõ zés (áru sí tás nél kül)

103907 Ku ko ri ca fõ zés (áru sí tás nél kül, sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

103908 Gesz te nye massza-ké szí tés (nem köz vet len fo gyasz tás ra)

103909 Gesz te nye massza-ké szí tés (nem köz vet len fo gyasz tás ra, sa ját ter me lé sû alap -
anyag ból)

103910 Egyéb zöld ség fel dol go zás, -tar tó sí tás (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

104 Nö vé nyi, ál la ti olaj gyár tá sa

1041 Olaj gyár tá sa

104101 Olaj gyár tá sa (nem sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

104102 Nö vé nyi olaj gyár tá sa (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

1042 Mar ga rin gyár tá sa

104201 Mar ga rin gyár tá sa

104202 Mar ga rin gyár tá sa (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

105 Tej fel dol go zás

1051 Tej ter mék gyár tá sa

105101 Tej ter mék gyár tá sa m.n.s.

105102 Tej ter mék ké szí tés (sa ját ter me lé sû te hén tej bõl)

105103 Tej ter mék ké szí tés (sa ját ter me lé sû juh-, kecs ke tej bõl)

1052 Jég krém gyár tá sa

105201 Jég krém gyár tá sa

106 Ma lom ipa ri ter mék, ke mé nyí tõ gyár tá sa

1061 Ma lom ipa ri ter mék gyár tá sa

106101 Ma lom ipa ri ter mék gyár tá sa m.n.s.

106102 Ga bo na fé lék bér da rá lá sa

1062 Ke mé nyí tõ, ke mé nyí tõ ter mék gyár tá sa
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106201 Ke mé nyí tõ, ke mé nyí tõ ter mék gyár tá sa

107 Pék áru, tész ta fé lék gyár tá sa

1071 Ke nyér, friss pék áru gyár tá sa

107101 Ke nyér, pék sü te mény és egyéb pék áru gyár tá sa m.n.s.

107102 Friss cuk rász ter mé kek ké szí té se (nem köz vet len fo gyasz tás ra)

107103 Friss kür tös ka lács ké szí té se (nem köz vet len fo gyasz tás ra)

1072 Tar tó sí tott lisz tes áru gyár tá sa

107201 Egyéb tar tó sí tott lisz tes ké szít mény és sü te mény gyár tá sa m.n.s.

107202 Keksz- és os tya gyár tás

107203 Mé zes ka lács-ké szí tés

1073 Tész ta fé lék gyár tá sa

107301 Tész ta fé lék gyár tá sa

108 Egyéb élel mi szer gyár tá sa

1081 Cu kor gyár tás

108101 Cu kor gyár tás

1082 Édes ség gyár tá sa

108201 Édes ség gyár tá sa m.n.s.

108202 Cu kor ka ké szí tés

108203 Cso ko lá dé és cso ko lá dé ké szít mé nyek gyár tá sa

108204 Ka kaó és ka kaó ké szít mé nyek gyár tá sa

1083 Tea, ká vé fel dol go zá sa

108301 Tea, ká vé fel dol go zá sa

1084 Fû szer, étel íze sí tõ gyár tá sa

108401 Fû szer, étel íze sí tõ gyár tá sa m.n.s.

108402 Pap ri ka da rá lá sa, mes ter sé ges szá rí tá sa

1085 Kész étel gyár tá sa

108501 Kész étel gyár tá sa

1086 Ho mo ge ni zált, di é tás étel gyár tá sa

108601 Ho mo ge ni zált, di é tás étel gyár tá sa

1089 M.n.s. egyéb élel mi szer gyár tá sa

108901 M.n.s. egyéb élel mi szer gyár tá sa

109 Ta kar mány gyár tá sa

1091 Ha szon ál lat-ele del gyár tá sa

109101 Ha szon ál lat-ele del gyár tá sa

1092 Hob bi ál lat-ele del gyár tá sa

109201 Hob bi ál lat-ele del gyár tá sa

11 Ital gyár tás

110 Ital gyár tás

1101 Desz til lált sze szes ital gyár tá sa

110101 Desz til lált sze szes ital gyár tá sa m.n.s.

110102 Pá lin ka ké szí tés

110103 Etil al ko hol gyár tá sa

110104 Gyü mölcs pá lin ka gyár tá sa (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

1102 Szõ lõ bor ter me lé se

110201 Bor ter me lés (vá sá rolt szõ lõ bõl) m.n.s.

110202 Pezs gõ ter me lés

110203 Szõ lõ must-, bor ter me lés (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

1103 Gyü mölcs bor ter me lé se

110301 Gyü mölcs bor ter me lé se m.n.s.

110302 Gyü mölcs bor ter me lés (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

1104 Egyéb nem desz til lált, er jesz tett ital gyár tá sa
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110401 Egyéb nem desz til lált, er jesz tett ital gyár tá sa

1105 Sör gyár tás

110501 Sör gyár tás

1106 Ma lá ta gyár tás

110601 Ma lá ta gyár tás

1107 Üdí tõ ital, ás vány víz gyár tá sa

110701 Ás vány víz és for rás víz pa lac ko zá sa

110702 Szik víz ké szí tés

110703 Al ko hol men tes (üdí tõ)ital gyár tá sa

12 Do hány ter mék gyár tá sa

120 Do hány ter mék gyár tá sa

1200 Do hány ter mék gyár tá sa

120001 Do hány ter mék gyár tá sa

13 Tex tí lia gyár tá sa

131 Tex til szá lak fo ná sa

1310 Tex til szá lak fo ná sa

131001 Tex til szá lak fo ná sa

132 Tex til szö vés

1320 Tex til szö vés

132001 Tex til szö vés m.n.s.

132002 Kék fes tõ kel me elõ ál lí tá sa (sa ját elõ ál lí tá sú anyag ból)

133 Tex til ki ké szí tés

1330 Tex til ki ké szí tés

133001 Tex til ki ké szí tés (nem sa ját elõ ál lí tá sú tex tí li á ból) m.n.s.

133002 Kék fes tés (nem sa ját elõ ál lí tá sú tex tí li á ból)

139 Egyéb tex til áru gyár tá sa

1391 Kö tött, hur kolt kel me gyár tá sa

139101 Kö tött, hur kolt kel me gyár tá sa m.n.s.

139102 Kö tött, hur kolt füg göny kel me ké szí tés

1392 Kon fek ci o nált tex til áru gyár tá sa (ki vé ve: ru há zat)

139201 Kon fek ci o nált tex til áru gyár tá sa (ki vé ve: ru há zat) m.n.s.

139202 Nép- és ipar mû vé sze ti lak be ren de zé si tex til ter mék gyár tá sa

139203 Go be lin szö vés

1393 Szõ nyeg gyár tás

139301 Szõ nyeg gyár tás m.n.s.

139302 Nép mû vé sze ti szõ nyeg ké szí tés

1394 Kö tél áru gyár tá sa

139401 Kö tél áru gyár tá sa

1395 Nem szõtt tex tí lia és ter mék gyár tá sa (ki vé ve: ru há zat)

139501 Nem szõtt tex tí lia és ter mék gyár tá sa (ki vé ve: ru há zat)

1396 Mû sza ki tex til áru gyár tá sa

139601 Mû sza ki tex til áru gyár tá sa

1399 Egyéb tex til áru gyár tá sa m.n.s.

139901 M.n.s. egyéb tex til ter mék gyár tá sa

139902 Gomb kö tés és pa szo mány ter mék gyár tá sa

139903 Mû- és gé pi hím zett ter mék ké szí té se (vég ben, sza lag ban, mo tí vum ban)

139904 Ké zi szõt tes, nec cel tá ru és csip ke ké szí tés, ké zi hím zés

139905 Ké zi mun ka-elõ nyo más

14 Ru há za ti ter mék gyár tá sa

141 Ru há zat gyár tá sa (ki vé ve: szõr me ru há zat)

1411 Bõr ru há zat gyár tá sa

856 STATISZTIKAI KÖZLÖNY 7. szám

Szak ma kód ’08

Kód Meg ne ve zés Jog sza bály*



141101 Bõr ru há zat gyár tá sa m.n.s.

141102 Bõr ru há za ti ter mék össze ál lí tá sa

1412 Mun ka ru há zat gyár tá sa

141201 Mun ka ru há zat gyár tá sa

1413 Fel sõ ru há zat gyár tá sa (ki vé ve: mun ka ru há zat)

141301 Fel sõ ru há zat gyár tá sa, sza bó (ki vé ve: mun ka ru há zat) m.n.s.

141302 Fel sõ ru há za ti ter mék össze ál lí tá sa

141303 Egyen ru há zat gyár tá sa

141304 Nép- és ipar mû vé sze ti fel sõ ru há zat gyár tá sa

1414 Al só ru há zat gyár tá sa

141401 Al só ru há zat gyár tá sa m.n.s.

141402 Al só ru há za ti ter mék össze ál lí tá sa

1419 Egyéb ru há zat, ki egé szí tõk gyár tá sa

141901 Öl tö zék ki egé szí tõ gyár tá sa m.n.s.

141902 Für dõ ru ha-ké szí tés

141903 Bõr-, szõr me ru há za ti ki egé szí tõk gyár tá sa

141904 Tex til alap anya gú láb be li gyár tá sa

141905 Bé bi ru há zat gyár tá sa

141906 Egyéb ru há za ti ter mé kek össze ál lí tá sa

141907 Spe ci á lis ver seny sport ru há zat gyár tá sa

141908 Egyéb nép- és ipar mû vé sze ti ru há zat gyár tá sa

142 Szõr me cikk gyár tá sa

1420 Szõr me cikk gyár tá sa

142001 Szõr me- és szûcs ipa ri ter mé kek gyár tá sa m.n.s.

142002 Nép- és ipar mû vé sze ti szõr me cikk gyár tá sa

143 Kö tött, hur kolt cikk gyár tá sa

1431 Kö tött, hur kolt ha ris nya fé lék gyár tá sa

143101 Kö tött, hur kolt ha ris nya fé lék gyár tá sa m.n.s.

143102 Gé pi kö tött, hur kolt ha ris nya fé lék össze ál lí tá sa

143103 Ké zi kö té sû, hor go lá sú ha ris nya fé lék gyár tá sa

1439 Egyéb kö tött, hur kolt ru há za ti ter mék gyár tá sa

143901 Gé pi kö tött, hur kolt pu ló ver fé lék gyár tá sa m.n.s.

143902 Kö tött, hur kolt, hor golt pu ló ver fé lék össze ál lí tá sa

143903 Ké zi kö té sû, hor go lá sú pu ló ver fé lék gyár tá sa

15 Bõr, bõr ter mék, láb be li gyár tá sa

151 Bõr, szõr me ki ké szí té se; tás ka fé lék, szí ja zat gyár tá sa

1511 Bõr, szõr me ki ké szí té se

151101 Bõr ki ké szí tés

151102 Szõr me ki ké szí tés és -fes tés

1512 Tás ka fé lék, szí ja zat gyár tá sa

151201 Bõr-, mû bõr ter mé kek gyár tá sa (ki vé ve: bõr ru há zat, láb be li) m.n.s.

151202 Ál lat fel sze re lé si bõr cik kek ké szí té se

151203 Nép- és ipar mû vé sze ti bõr ter mék gyár tá sa

152 Láb be li gyár tás

1520 Láb be li gyár tás

152001 Láb be li gyár tás m.n.s.

152002 Nép- és ipar mû vé sze ti láb be li gyár tás

16 Fa fel dol go zás (ki vé ve: bú tor), fo not tá ru gyár tá sa

161 Fû rész áru gyár tás

1610 Fû rész áru gyár tás

161001 Fû rész áru gyár tás m.n.s.

7. szám STATISZTIKAI KÖZLÖNY 857

Szak ma kód ’08

Kód Meg ne ve zés Jog sza bály*



161002 Táb lá ba össze nem ál lí tott par ket ta-, ha jó pad ló-ké szí tés

162 Fa-, pa ra fa ter mék, fo not tá ru gyár tá sa

1621 Fa le mez gyár tás

162101 Fa le mez gyár tás

1622 Par ket ta gyár tás

162201 Par ket ta gyár tás

1623 Épü let asz ta los-ipa ri ter mék gyár tá sa

162301 Épü let asz ta los-ipa ri ter mék gyár tá sa

1624 Tá ro ló fa ter mék gyár tá sa

162401 Tá ro ló fa ter mék gyár tá sa

1629 Egyéb fa-, pa ra fa ter mék, fo not tá ru gyár tá sa

162901 Fa tö meg cikk gyár tás m.n.s.

162902 Fa esz ter gá lyos, fa szob rá sza ti ter mé kek gyár tá sa

162903 Nép- és ipar mû vé sze ti fa tö meg cikk gyár tá sa

162904 Fa alap anya gú dísz tárgy ké szí tés

162905 Pa ra fa-, fo not tá ru gyár tá sa

162906 Fo not tá ru ké szí té se ké zi mun ká val

17 Pa pír, pa pír ter mék gyár tá sa

171 Pa pír ipa ri rost anyag, pa pír gyár tá sa

1711 Pa pír ipa ri rost anyag gyár tá sa

171101 Pa pír ipa ri rost anyag gyár tá sa

1712 Pa pír gyár tás

171201 Pa pír gyár tás

172 Pa pír ter mék gyár tá sa

1721 Pa pír cso ma go ló esz köz gyár tá sa

172101 Pa pír cso ma go ló esz köz gyár tá sa

1722 Ház tar tá si, egész ség ügyi pa pír ter mék gyár tá sa

172201 Ház tar tá si, egész ség ügyi pa pír ter mék gyár tá sa

1723 Iro dai pa pír áru gyár tá sa

172301 Iro dai pa pír áru gyár tá sa

1724 Ta pé ta gyár tás

172401 Ta pé ta gyár tás

1729 Egyéb pa pír-, kar ton ter mék gyár tá sa

172901 Egyéb m.n.s. pa pír ter mék gyár tá sa

172902 Pa pír ala pú dísz tárgy ké szí tés

172903 Szí vott rost anyag ból ké szült pa pír áru gyár tá sa

18 Nyom dai és egyéb sok szo ro sí tá si te vé keny ség

181 Nyom dai te vé keny ség

1811 Na pi lap nyo más

181101 Na pi lap nyo más

1812 Nyo más (ki vé ve: na pi lap)

181201 Könyv- és ze ne mû nyo más

181202 Idõ sza ki ki ad vány nyo má sa

181203 Egyéb nyom dai ter mé kek nyo má sa

1813 Nyom dai elõ ké szí tõ te vé keny ség

181301 M.n.s.nyom dai elõ ké szí tõ te vé keny ség

181302 Ki egé szí tõ nyom dai te vé keny ség

1814 Könyv kö tés, kap cso ló dó szol gál ta tás

181401 M.n.s. könyv kö tés, kap cso ló dó szol gál ta tás

181402 Egyéb nyom ta tott pa pír ter mék kö té se

182 Egyéb sok szo ro sí tás
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1820 Egyéb sok szo ro sí tás

182001 Hang fel vé tel-sok szo ro sí tás

182002 Vi deo fel vé tel sok szo ro sí tá sa

182003 Szá mí tó gé pes adat hor do zó sok szo ro sí tá sa

19 Koksz gyár tás, kõ olaj-fel dol go zás

191 Koksz gyár tás

1910 Koksz gyár tás

191001 Koksz gyár tás

192 Kõ olaj-fel dol go zás

1920 Kõ olaj-fel dol go zás

192001 Kõ olaj-fel dol go zás m.n.s.

192002 Szén- és tõ zeg bri kett gyár tá sa

20 Ve gyi anyag, ter mék gyár tá sa

201 Ve gyi alap anyag gyár tá sa

2011 Ipar i gáz gyár tá sa

201101 Ipar i gáz gyár tá sa

2012 Szí ne zék, pig ment gyár tá sa

201201 Szí ne zék, pig ment gyár tá sa

2013 Szer vet len ve gyi alap anyag gyár tá sa

201301 Szer vet len ve gyi alap anyag gyár tá sa

2014 Szer ves ve gyi alap anyag gyár tá sa

201401 Szer ves ve gyi alap anyag gyár tá sa

2015 Mû trá gya, nit ro gén ve gyü let gyár tá sa

201501 Mû trá gya, nit ro gén ve gyü let gyár tá sa

2016 Mû anyag-alap anyag gyár tá sa

201601 Mû anyag-alap anyag gyár tá sa

2017 Szin te ti kus ka u csuk alap anyag gyár tá sa

201701 Szin te ti kus ka u csuk alap anyag gyár tá sa

202 Me zõ gaz da sá gi ve gyi ter mék gyár tá sa

2020 Me zõ gaz da sá gi ve gyi ter mék gyár tá sa

202001 Me zõ gaz da sá gi ve gyi ter mék gyár tá sa

203 Fes ték, be vo nó anyag gyár tá sa

2030 Fes ték, be vo nó anyag gyár tá sa

203001 Fes ték, be vo nó anyag gyár tá sa m.n.s.

203002 Ol dó szer, hí gí tó gyár tá sa

204 Tisz tí tó szer, test ápo lá si cikk gyár tá sa

2041 Tisz tí tó szer gyár tá sa

204101 Tisz tí tó szer gyár tá sa m.n.s.

204102 Szap pan ké szí tés

2042 Test ápo lá si cikk gyár tá sa

204201 Test ápo lá si cikk gyár tá sa

205 Egyéb ve gyi ter mék gyár tá sa

2051 Rob ba nó anyag gyár tá sa

205101 Rob ba nó anyag gyár tá sa

2052 Ra gasz tó szer gyár tás

205201 Ra gasz tó szer gyár tás

2053 Il ló olaj gyár tás

205301 Il ló olaj gyár tás

2059 M.n.s. egyéb ve gyi ter mék gyár tá sa

205901 Egyéb ve gyi ter mék gyár tá sa m.n.s.

205902 Fény ké pé sze ti ve gyi anyag gyár tá sa
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205903 Tin ta-, tus gyár tás

206 Ve gyi szál gyár tá sa

2060 Ve gyi szál gyár tá sa

206001 Ve gyi szál gyár tá sa

21 Gyógy szer gyár tás

211 Gyógy szer alap anyag-gyár tás

2110 Gyógy szer alap anyag-gyár tás

211001 Gyógy szer alap anyag-gyár tás

212 Gyógy szer ké szít mény gyár tá sa

2120 Gyógy szer ké szít mény gyár tá sa

212001 Gyógy szer ké szít mény gyár tá sa

22 Gu mi-, mû anyag ter mék gyár tá sa

221 Gu mi ter mék gyár tá sa

2211 Gu mi ab roncs, gu mi töm lõ gyár tá sa

221101 Gu mi ab roncs, gu mi töm lõ gyár tá sa m.n.s.

221102 Gu mi ab roncs új ra fu tó zá sa, fel újí tá sa

2219 Egyéb gu mi ter mék gyár tá sa

221901 Egyéb gu mi ter mék gyár tá sa

222 Mû anyag ter mék gyár tá sa

2221 Mû anyag lap, le mez, fó lia, csõ, pro fil gyár tá sa

222101 Mû anyag lap, le mez, fó lia, csõ, pro fil gyár tá sa m.n.s.

222102 PVC-he gesz tés

2222 Mû anyag cso ma go ló esz köz gyár tá sa

222201 Mû anyag cso ma go ló esz köz gyár tá sa

2223 Mû anyag épí tõ anyag gyár tá sa

222301 Mû anyag épí tõ anyag gyár tá sa

2229 Egyéb mû anyag ter mék gyár tá sa

222901 Egyéb mû anyag ter mék gyár tá sa m.n.s.

222902 Köz hasz ná la tú mû anyag cik kek gyár tá sa

222903 Gra ví ro zás, fes tés mû anyag ra bér mun ká ban

23 Nem fém ás vá nyi ter mék gyár tá sa

231 Üveg, üveg ter mék gyár tá sa

2311 Sík üveg gyár tás

231101 Sík üveg gyár tás m.n.s.

231102 Sík üveg csi szo lá sa

2312 Sík üveg to vább fel dol go zá sa

231201 Sík üveg to vább fel dol go zá sa

2313 Öb lös üveg gyár tás

231301 Egyéb öb lös üveg gyár tás

231302 Nép- és ipar mû vé sze ti öb lös üveg gyár tás

231303 Gra ví ro zás, fes tés öb lös üveg re bér mun ká ban

231304 Öb lös üveg csi szo lá sa

2314 Üveg szál gyár tás

231401 Üveg szál gyár tás

2319 Mû sza ki, egyéb üveg ter mék gyár tá sa

231901 Mû sza ki üveg ter mék gyár tá sa m.n.s.

231902 Ipar mû vé sze ti dísz üveg gyár tá sa

231903 Egyéb üveg ter mék, -dísz tárgy-ké szí tés

231904 Gra ví ro zás, fes tés mû sza ki, egyéb üveg re bér mun ká ban

231905 Mû sza ki üveg ter mék ja ví tá sa

231906 Mû sza ki üveg csi szo lá sa
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232 Tûz ál ló ter mék gyár tá sa

2320 Tûz ál ló ter mék gyár tá sa

232001 Tûz ál ló ter mék gyár tá sa

233 Ke rá mia, agyag épí tõ anyag gyár tá sa

2331 Ke rá mia csem pe, -la p gyár tá sa

233101 Ke rá mia csem pe, -la p gyár tá sa

2332 Ége tett agyag épí tõ anyag gyár tá sa

233201 Ége tett agyag épí tõ anyag gyár tá sa

234 Por ce lán, ke rá mia ter mék gyár tá sa

2341 Ház tar tá si ke rá mia gyár tá sa

234101 Egyéb ház tar tá si ke rá mia gyár tá sa

234102 Nép- és ipar mû vé sze ti ház tar tá si ke rá mia gyár tá sa

234103 Ke rá mia dísz tárgy ké szí tés, por ce lán fes tés

2342 Egész ség ügyi ke rá mia gyár tá sa

234201 Egész ség ügyi ke rá mia gyár tá sa

2343 Ke rá mia szi ge te lõ gyár tá sa

234301 Ke rá mia szi ge te lõ gyár tá sa

2344 Mû sza ki ke rá mia gyár tá sa

234401 Mû sza ki ke rá mia gyár tá sa

2349 Egyéb ke rá mia ter mék gyár tá sa

234901 Egyéb m.n.s. ke rá mia ter mék gyár tá sa

234902 Egyéb né pi- és ipar mû vé sze ti ke rá mia ter mék gyár tá sa

234903 Nem épí té si cé lú egyéb ke rá mia ter mék gyár tá sa

235 Ce ment-, mész-, gipsz gyár tás

2351 Ce ment gyár tás

235101 Ce ment gyár tás

2352 Mész-, gipsz gyár tás

235201 Mész gyár tás (mész ol tás, mész ége tés)

235202 Gipsz gyár tás

236 Be ton-, gipsz-, ce ment ter mék gyár tá sa

2361 Épí té si be ton ter mék gyár tá sa

236101 Épí té si be ton ter mék gyár tá sa

2362 Épí té si gipsz ter mék gyár tá sa

236201 Épí té si gipsz ter mék gyár tá sa

2363 Elõ re ke vert be ton gyár tá sa

236301 Elõ re ke vert be ton gyár tá sa

2364 Ha barcs gyár tás

236401 Ha barcs gyár tás

2365 Szál erõ sí té sû ce ment gyár tá sa

236501 Egyéb szál erõ sí té sû ce ment gyár tá sa

236502 Vá lyog ve tés

2369 Egyéb be ton-, gipsz-, ce ment ter mék gyár tá sa

236901 Egyéb be ton-, gipsz-, ce ment ter mék gyár tá sa

237 Kõ meg mun ká lás

2370 Kõ meg mun ká lás

237001 Egyéb kõ meg mun ká lás

237002 Kõ fa ra gás, épü let szob rá szat (mû hely ben)

239 Egyéb csi szo ló ter mék és nem fém ás vá nyi ter mék gyár tá sa m.n.s.

2391 Csi szo ló ter mék gyár tá sa

239101 Csi szo ló ter mék gyár tá sa

2399 M.n.s. egyéb nem fém ás vá nyi ter mék gyár tá sa
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239901 Egyéb nem fém ás vá nyi ter mék gyár tá sa m.n.s.

24 Fém alap anyag gyár tá sa

241 Vas-, acél-, vas öt vö zet-alap anyag gyár tá sa

2410 Vas-, acél-, vas öt vö zet-alap anyag gyár tá sa

241001 Vas-, acél-, vas öt vö zet-alap anyag gyár tá sa

242 Acél csõ gyár tás

2420 Acél csõ gyár tás

242001 Acél csõ gyár tás

243 Egyéb ko há sza ti ter mék gyár tá sa acél ból

2431 Hi de gen hú zott acél rúd gyár tá sa

243101 Hi de gen hú zott vas-, acél ter mék gyár tá sa

2432 Hi de gen hen ge relt kes keny acél sza lag gyár tá sa

243201 Hi de gen hen ge relt kes keny acél sza lag gyár tá sa

2433 Hi de gen haj lí tott acél idom gyár tá sa

243301 Hi de gen ala kí tott acél idom gyár tá sa

2434 Hi de gen hú zott acél hu zal gyár tá sa

243401 Acél hu zal gyár tás

244 Nem vas fém alap anyag gyár tá sa

2441 Ne mes fém gyár tás

244101 Ne mes fém gyár tás

2442 Alu mí ni um gyár tás

244201 Alu mí ni um gyár tás

2443 Ólom, cink, ón gyár tá sa

244301 Ólom, cink, ón gyár tá sa

2444 Réz gyár tás

244401 Réz gyár tás

2445 Egyéb nem vas fém gyár tá sa

244501 Egyéb nem vas fém gyár tá sa

245 Fém ön tés

2451 Vas ön tés

245101 Vas ön tés m.n.s.

245102 Ön tött vas csõ gyár tá sa

2452 Acél ön tés

245201 Acél ön tés

2453 Könnyû fém ön tés

245301 Könnyû fém ön tés

2454 Egyéb nem vas fém ön té se

245401 Egyéb nem vas fém ön té se

25 Fém fel dol go zá si ter mék gyár tá sa

251 Fém szer ke zet, -épü let elem gyár tá sa

2511 Fém szer ke zet gyár tá sa

251101 Fém szer ke zet gyár tá sa

2512 Fém épü let elem gyár tá sa

251201 Fém épü let elem gyár tá sa

252 Fû té si ka zán, ra di á tor, fém tar tály gyár tá sa

2521 Köz pon ti fû té si ka zán, ra di á tor gyár tá sa

252101 Köz pon ti fû té si ka zán, ra di á tor gyár tá sa

2529 Fém tar tály gyár tá sa

252901 Fém tar tály gyár tá sa

253 Gõz ka zán gyár tá sa

2530 Gõz ka zán gyár tá sa
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253001 Gõz ka zán gyár tá sa

254 Fegy ver-, lõ szer gyár tás

2540 Fegy ver-, lõ szer gyár tás

254001 Fegy ver-, lõ szer gyár tás

255 Fém ala kí tás, por ko há szat

2550 Fém ala kí tás, por ko há szat

255001 Fém nyo más, fém ko vá cso lás, saj to lás, pré se lés

255002 Por ko há szat

256 Fém fe lü let ke ze lé se, meg mun ká lá sa

2561 Fém fe lü let-ke ze lés

256101 Fém fe lü let-ke ze lés

2562 Fém meg mun ká lás

256201 Fém meg mun ká lás m.n.s.

256202 Fém he gesz té se, for rasz tá sa

256203 Fém esz ter gá lá sa

256204 Gra ví ro zás fém fe lü let re, bér mun ká ban

257 Evõ esz köz, szer szám, ál ta lá nos fém áru gyár tá sa

2571 Evõ esz köz gyár tá sa

257101 Evõ esz köz gyár tá sa

2572 La kat-, zár gyár tás

257201 La kat-, zár gyár tás

2573 Szer szám gyár tás

257301 Ké zi szer szám gyár tás

257302 Gép szer szám gyár tás

259 Egyéb fém fel dol go zá si ter mék gyár tá sa

2591 Acél tá ro ló esz köz gyár tá sa

259101 Vas, acél tá ro ló esz köz gyár tá sa

2592 Könnyû fém cso ma go ló esz köz gyár tá sa

259201 Könnyû fém cso ma go ló esz köz gyár tá sa

2593 Hu zal ter mék gyár tá sa

259301 Hu zal ter mék gyár tá sa

2594 Kö tõ elem, csa var gyár tá sa

259401 Kö tõ elem, csa var gyár tá sa

2599 M.n.s. egyéb fém fel dol go zá si ter mék gyár tá sa

259901 M.n.s. egyéb fém fel dol go zá si ter mék gyár tá sa

259902 Fém dísz tárgy ké szí té se

259903 Nép- és ipar mû vé sze ti fém fel dol go zá si ter mék gyár tá sa

259904 Ház tar tá si és egyéb fém tö meg cikk gyár tá sa

259905 Bronz, réz mû ves dísz mû áru és ha son ló ter mék gyár tá sa

26 Szá mí tó gép, elekt ro ni kai, op ti kai ter mék gyár tá sa

261 Elekt ro ni kai al kat rész, áram kö ri kár tya gyár tá sa

2611 Elekt ro ni kai al kat rész gyár tá sa

261101 Elekt ro ni kai al kat rész gyár tá sa

2612 Elekt ro ni kai áram kö ri kár tya gyár tá sa

261201 Elekt ro ni kai áram kö ri kár tya gyár tá sa

262 Szá mí tó gép, pe ri fé ri ás egy ség gyár tá sa

2620 Szá mí tó gép, pe ri fé ri ás egy ség gyár tá sa

262001 Szá mí tó gép, pe ri fé ri ás egy ség gyár tá sa m.n.s.

262002 Szá mí tó gép mo du lok össze sze re lé se

263 Hír adás-tech ni kai be ren de zés gyár tá sa

2630 Hír adás-tech ni kai be ren de zés gyár tá sa
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263001 Hír adás-tech ni kai be ren de zés gyár tá sa

263002 Ipar i hír adás-tech ni kai ter mék gyár tá sa

264 Elekt ro ni kus fo gyasz tá si cikk gyár tá sa

2640 Elekt ro ni kus fo gyasz tá si cikk gyár tá sa

264001 Elekt ro ni kus fo gyasz tá si cikk gyár tá sa

265 Mû szer-, óra gyár tás

2651 Mé rõ mû szer gyár tás

265101 Mé rõ mû szer gyár tá sa

2652 Óra gyár tás

265201 Óra gyár tás

266 Elekt ro ni kus or vo si be ren de zés gyár tá sa

2660 Elekt ro ni kus or vo si be ren de zés gyár tá sa

266001 Elekt ro ni kus or vo si be ren de zés gyár tá sa

267 Op ti kai esz köz gyár tá sa

2670 Op ti kai esz köz gyár tá sa

267001 Op ti kai, fény ké pé sze ti esz köz gyár tá sa

268 Mág ne ses, op ti kai in for má ció hor do zó gyár tá sa

2680 Mág ne ses, op ti kai in for má ció hor do zó gyár tá sa

268001 Mág ne ses, op ti kai in for má ció hor do zó gyár tá sa

27 Vil la mos be ren de zés gyár tá sa

271 Vil la mos mo tor, áram fej lesz tõ, áram el osz tó, -sza bá lyo zó ké szü lék gyár tá sa

2711 Vil la mos mo tor, áram fej lesz tõ gyár tá sa

271101 Vil la mos mo tor, áram fej lesz tõ gyár tá sa

2712 Áram el osz tó, -sza bá lyo zó ké szü lék gyár tá sa

271201 Áram el osz tó, -sza bá lyo zó ké szü lék gyár tá sa

272 Ak ku mu lá tor, szá raz elem gyár tá sa

2720 Ak ku mu lá tor, szá raz elem gyár tá sa

272001 Ak ku mu lá tor, szá raz elem gyár tá sa

273 Ve ze ték, ká bel, sze rel vény gyár tá sa

2731 Szál op ti kai ká bel gyár tá sa

273101 Szál op ti kai ká bel gyár tá sa

2732 Egyéb elekt ro ni kus, vil la mos ve ze ték, ká bel gyár tá sa

273201 Szi ge telt ve ze ték, ká bel gyár tá sa

2733 Sze rel vény gyár tá sa

273301 Sze rel vény gyár tá sa

274 Vil la mos vi lá gí tó esz köz gyár tá sa

2740 Vil la mos vi lá gí tó esz köz gyár tá sa

274001 Vil la mos vi lá gí tó esz köz gyár tá sa

275 Ház tar tá si ké szü lék gyár tá sa

2751 Ház tar tá si vil la mos ké szü lék gyár tá sa

275101 Ház tar tá si vil la mos ké szü lék gyár tá sa

2752 Nem vil la mos ház tar tá si ké szü lék gyár tá sa

275201 Nem vil la mos ház tar tá si ké szü lék gyár tá sa

279 Egyéb vil la mos be ren de zés gyár tá sa

2790 Egyéb vil la mos be ren de zés gyár tá sa

279001 Egyéb vil la mos be ren de zés gyár tá sa m.n.s.

279002 Elekt ro mos for ga lom irá nyí tó be ren de zés gyár tá sa

279003 Va gyon vé del mi, ri asz tó be ren de zé sek gyár tá sa

28 Gép, gé pi be ren de zés gyár tá sa

281 Ál ta lá nos ren del te té sû gép gyár tá sa

2811 Mo tor, tur bi na gyár tá sa (ki vé ve: lé gi, köz úti jár mû-mo tor)
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281101 Mo tor, tur bi na gyár tá sa (ki vé ve: lé gi, -köz úti jár mû-mo tor)

2812 Hid ra u li kus, pne u ma ti kus be ren de zés gyár tá sa

281201 Hid ra u li kus, pne u ma ti kus be ren de zés gyár tá sa

2813 Egyéb szi vattyú, komp resszor gyár tá sa

281301 Egyéb szi vattyú, komp resszor gyár tá sa

2814 Csa p, sze lep gyár tá sa

281401 Csa p, sze lep gyár tá sa

2815 Csap ágy, erõ át vi te li elem gyár tá sa

281501 Csap ágy, erõ át vi te li elem gyár tá sa

282 Egyéb ál ta lá nos ren del te té sû gép gyár tá sa

2821 Fû tõ be ren de zés, ke men ce gyár tá sa

282101 Ipar i ke men ce gyár tá sa

282102 Sü tõ ipa ri vil la mos ke men ce gyár tá sa

282103 Elekt ro mos fû tõ be ren de zés gyár tá sa

2822 Eme lõ-, anyag moz ga tó gép gyár tá sa

282201 Eme lõ-, anyag moz ga tó gép gyár tá sa

2823 Iro da gép gyár tá sa (ki vé ve: szá mí tó gép és pe ri fé ri ái)

282301 Iro da gép gyár tá sa (ki vé ve: szá mí tó gép és pe ri fé ri ái)

2824 Gé pi meg haj tá sú hor doz ha tó ké zi szer szám gép gyár tá sa

282401 Gé pi meg haj tá sú hor doz ha tó ké zi szer szám gép gyár tá sa

2825 Nem ház tar tá si hû tõ, lég ál la pot-sza bá lyo zó gyár tá sa

282501 Nem ház tar tá si hû tõ, lég ál la pot-sza bá lyo zó gyár tá sa

2829 M.n.s. egyéb ál ta lá nos ren del te té sû gép gyár tá sa

282901 M.n.s. egyéb ál ta lá nos ren del te té sû gép gyár tá sa

283 Me zõ gaz da sá gi, er dé sze ti gép gyár tá sa

2830 Me zõ gaz da sá gi, er dé sze ti gép gyár tá sa

283001 M.n.s. me zõ gaz da sá gi, er dé sze ti gép gyár tá sa

283002 Me zõ gaz da sá gi trak tor gyár tá sa

284 Szer szám gép gyár tás

2841 Fém meg mun ká ló szer szám gép gyár tá sa

284101 Fém meg mun ká ló szer szám gép gyár tá sa

2849 Egyéb szer szám gép gyár tá sa

284901 Egyéb szer szám gép gyár tá sa

289 Egyéb spe ci á lis ren del te té sû gép gyár tá sa

2891 Ko há sza ti gép gyár tá sa

289101 Ko há sza ti gép gyár tá sa

2892 Bá nyá sza ti, épí tõ ipa ri gép gyár tá sa

289201 Bá nyá sza ti, épí tõ ipa ri gép gyár tá sa

2893 Élel mi szer-, do hány ipa ri gép gyár tá sa

289301 Élel mi szer-, do hány ipa ri gép gyár tá sa

2894 Tex til-, ru há za ti, bõr ipa ri gép gyár tá sa

289401 Tex til-, ru há za ti, bõr ipa ri gép gyár tá sa

2895 Pa pír ipa ri gép gyár tá sa

289501 Pa pír ipa ri gép gyár tá sa

2896 Mû anyag-, gu mi fel dol go zó gép gyár tá sa

289601 Mû anyag-, gu mi fel dol go zó gép gyár tá sa

2899 M.n.s. egyéb spe ci á lis gép gyár tá sa

289901 M.n.s. egyéb spe ci á lis gép gyár tá sa

29 Köz úti jár mû gyár tá sa

291 Köz úti gép jár mû gyár tá sa

2910 Köz úti gép jár mû gyár tá sa
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291001 Köz úti gép jár mû gyár tá sa

292 Gép jár mû-ka rosszé ria, pót ko csi gyár tá sa

2920 Gép jár mû-ka rosszé ria, pót ko csi gyár tá sa

292001 Gép jár mû-ka rosszé ria, pót ko csi gyár tá sa m.n.s.

292002 Kon té ner, szál lí tó tar tály gyár tá sa

292003 La kó ko csi, mo bil ott hon össze sze re lé se

293 Köz úti jár mû al kat ré sze i nek gyár tá sa

2931 Jár mû vil la mos sá gi, -elekt ro ni kai ké szü lé kek gyár tá sa

293101 Jár mû vil la mos sá gi, -elekt ro ni kai ké szü lé kek gyár tá sa

2932 Köz úti jár mû, jár mû mo tor al kat ré sze i nek gyár tá sa

293201 Köz úti gép jár mû, gép jár mû mo tor al kat ré sze i nek gyár tá sa

30 Egyéb jár mû gyár tá sa

301 Ha jó, csó nak gyár tá sa

3011 Ha jó gyár tás

301101 Ha jó gyár tás

3012 Sza bad idõ-, sport ha jó gyár tá sa

301201 Sza bad idõ-, sport ha jó gyár tá sa

302 Vas úti, kö tött pá lyás jár mû gyár tá sa

3020 Vas úti, kö tött pá lyás jár mû gyár tá sa

302001 Vas úti, kö tött pá lyás jár mû gyár tá sa

303 Lé gi, ûr jár mû gyár tá sa

3030 Lé gi, ûr jár mû gyár tá sa

303001 Lé gi, ûr jár mû gyár tá sa

304 Ka to nai harc jár mû gyár tá sa

3040 Ka to nai harc jár mû gyár tá sa

304001 Ka to nai harc jár mû gyár tá sa

309 Egyéb jár mû gyár tá sa

3091 Mo tor ke rék pár gyár tá sa

309101 Mo tor ke rék pár gyár tá sa

3092 Ke rék pár, moz gás sé rült ko csi gyár tá sa

309201 Ke rék pár gyár tá sa

309202 Moz gás sé rül tek ko csi já nak gyár tá sa

3099 M.n.s. egyéb jár mû gyár tá sa

309901 M.n.s. egyéb jár mû gyár tá sa

31 Bú tor gyár tás

310 Bú tor gyár tás

3101 Iro da bú tor gyár tá sa

310101 Iro da bú tor gyár tá sa

3102 Kony ha bú tor gyár tás

310201 Kony ha bú tor gyár tás m.n.s.

310202 Nép- és ipar mû vé sze ti kony ha bú tor gyár tá sa

3103 Ágy be tét gyár tá sa

310301 Ágy be tét gyár tá sa

3109 Egyéb bú tor gyár tá sa

310901 Egyéb m.n.s. bú tor gyár tá sa

310902 Egyéb né pi- és ipar mû vé sze ti bú tor gyár tá sa

310903 Nép- és ipar mû vé sze ti ülõ bú tor gyár tá sa

310904 Bú tor gyár tás be fe je zõ mû ve le tei

310905 Fo nott bú tor-ké szí tés

32 Egyéb fel dol go zó ipa ri te vé keny ség

321 Ék szer gyár tás
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3212 Ék szer gyár tás

321201 Öt vös, arany mû ves ter mék gyár tá sa, vé sé se

321202 Ék szer gyár tás, ara nyo zás (ki vé tel: bú tor)

321203 Drá ga kõ, ék szer át ala kí tá sa

3213 Di vat ék szer gyár tá sa

321301 Di vat ék szer gyár tá sa m.n.s.

321302 Tûz zo mánc dísz tárgy, di vat ék szer ké szí té se

321303 Aján dék tárgy- és dísz mû áru-ké szí tés

321304 Nép- és ipar mû vé sze ti di vat ék szer, dísz mû áru gyár tá sa

321305 Fû zött gyöngy-ké szí tés

322 Hang szer gyár tás

3220 Hang szer gyár tás

322001 Hang szer gyár tás

323 Sport szer gyár tás

3230 Sport szer gyár tás

323001 Sport szer gyár tás m.n.s.

323002 Bõr sport kesz tyû, -fej fe dõ gyár tá sa

324 Já ték gyár tás

3240 Já ték gyár tás

324001 Já ték gyár tás m.n.s.

324002 Nép- és ipar mû vé sze ti já té kok gyár tá sa

324003 Já ték au to ma ta és szó ra koz ta tó já té kok gyár tá sa

324004 Vi dám par ki szó ra koz ta tó be ren de zés gyár tá sa

325 Or vo si esz köz gyár tá sa

3250 Or vo si esz köz gyár tá sa

325001 Egyéb or vo si mû szer gyár tá sa m.n.s.

325002 Gyó gyá sza ti se géd esz köz gyár tá sa

325003 Fog mû ves

329 M.n.s. egyéb fel dol go zó ipa ri te vé keny ség

3291 Sep rû-, ke fe gyár tás

329101 Sep rû-, ke fe gyár tás

3299 Egyéb m.n.s fel dol go zó ipa ri te vé keny ség

329901 Egyéb ve gyes jel le gû ipar i ter mék gyár tá sa m.n.s.

329902 Ko por só ké szí tés

329903 Pa ra fa men tõ fel sze re lés gyár tá sa

329904 Er nyõ ké szí tés

329905 Ké zi szi ta- és ros ta ké szí tés

329906 Egyéb kéz mû- és há zi ipa ri ter mé kek ké szí té se

329907 Fé sû-, haj csat ké szí tés

329908 Gomb-, pa tent-, hú zó zár ké szí tés

329909 Pa ró ka ké szí tés

329910 Gyer tya ön tés, gyer tya már tás

329911 Mû vi rág-, mû gyü mölcs-ké szí tés

329912 Be mu ta tó- (ki ál lí tá si, ok ta tá si) és szem lél te tõ esz köz-, -ké szü lék- és -mo dell-ké -
szí tés

329913 Író szer ké szí tés, bé lyeg zõ ké szí tés

329914 Pre pa rá to ri te vé keny ség (ál lat ki tö més)

329915 De ko rá ci ós fes tés nem fém alap anyag ra

33 Ipar i gép, be ren de zés, esz köz ja ví tá sa

331 Ipar i gép, be ren de zés, esz köz ja ví tá sa

3311 Fém fel dol go zá si ter mék ja ví tá sa
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331101 Fém szer ke zet ja ví tá sa

331102 Kon té ner ja ví tá sa

331103 Fegy ver-, fegy ver rend szer ja ví tá sa

331104 Zár, -sze rk eze t ja ví tá sa

331105 Vas, acél tá ro ló esz köz ja ví tá sa

331106 Fém tar tály ja ví tá sa

331107 Ka zán ja ví tá sa

331108 Fém fel dol go zá si ter mék ja ví tá sa m.n.s.

331109 Fém épü let elem ja ví tá sa

331110 Fû té si ka zán, ra di á tor ja ví tá sa

331111 Gõz ka zán ja ví tá sa

331112 Evõ esz köz, kés áru ja ví tá sa

331113 Könnyû fém cso ma go ló esz köz ja ví tá sa

331114 Hu zal ter mék ja ví tá sa

331115 Kö tõ elem, csa var ja ví tá sa

331116 Más ho vá nem so rolt egyéb fém fel dol go zá si ter mék ja ví tá sa

331117 Ké zi szer szám-ja ví tás

331118 Fém meg mun ká lás

331119 Más ho va nem so rolt egyéb vil la mos ter mék ja ví tá sa

3312 Ipar i gép, be ren de zés ja ví tá sa

331201 M.n.s. egyéb ál ta lá nos gép, be ren de zés ja ví tá sa

331202 Gé pi meg haj tá sú, hor doz ha tó ké zi szer szám gép ja ví tá sa

331203 Egyéb me zõ gaz da sá gi gép ja ví tá sa

331204 Pro fesszi o ná lis idõ mé rõ mû szer ja ví tá sa

331205 Iro da gép-ja ví tás

331206 Tex til-, ru há za ti, bõr ipa ri gép ja ví tá sa

331207 M.n.s. egyéb spe ci á lis gép ja ví tá sa

331208 Pa pír ipa ri gép ja ví tá sa

331209 Élel mi szer-, do hány ipa ri gép ja ví tá sa

331210 Bá nyá sza ti, épí tõ ipa ri gép ja ví tá sa

331211 Ko há sza ti gép ja ví tá sa

331212 Egyéb m.n.s. szer szám gép ja ví tá sa

331213 Egyéb fém meg mun ká ló szer szám gép ja ví tá sa

331214 Me zõ gaz da sá gi trak tor ja ví tá sa

331215 Ipar i ke men ce, ka zán ja ví tá sa

331216 Ipar i, tech no ló gi ai csa p, sze lep ja ví tá sa

331217 Szi vattyú, komp resszor ja ví tá sa

331218 Mé rõ mû szer ja ví tá sa

331219 Gé pi meg haj tá sú ké zi szer szám ja ví tá sa

331220 Mo tor, tur bi na ja ví tá sa (lé gi, köz úti jár mû mo tor nél kül)

331221 Nem ház tar tá si hû tõ, lég ál la pot-sza bá lyo zó ja ví tá sa

331222 Eme lõ-, anyag moz ga tó gép ja ví tá sa

331223 Csap ágy, erõ át vi te li elem ja ví tá sa

3313 Elekt ro ni kus, op ti kai esz köz ja ví tá sa

331301 Elekt ro ni kus, op ti kai esz köz ja ví tá sa m.n.s.

331302 Or vo si, se bé sze ti be ren de zés üzem be he lye zé se, ja ví tá sa

331303 Pro fesszi o ná lis op ti kai, fény ké pé sze ti esz köz ja ví tá sa

331304 Ipar i fo lya mat irá nyí tó rend szer ja ví tá sa

3314 Ipar i vil la mos gép, be ren de zés ja ví tá sa

331401 M.n.s. egyéb vil la mos ipa ri gé pek, ké szü lé kek ja ví tá sa

331402 Vil la mos mo tor, áram fej lesz tõ ja ví tá sa, új ra te ker cse lé se
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331403 Transz for má tor ja ví tá sa

331404 Áram el osz tó, -sza bá lyo zó ké szü lék ja ví tá sa

331405 Jár mû vil la mos sá gi, -elekt ro ni kai ké szü lé kek gyár tá sa

331406 Elekt ro ni kai al kat rész ja ví tá sa

331407 Ipar i hír adás-tech ni kai ter mék ja ví tá sa

331408 Pro fesszi o ná lis rá dió-, te le ví zió-, hang- és vi deo tech ni kai be ren de zés ja ví tá sa

331409 Pro fesszi o ná lis rá dió-, te le ví zió-, hang- és vi deo tech ni kai be ren de zés üzem be
he lye zé se

3315 Ha jó, csó nak ja ví tá sa

331501 Ha jó, csó nak ja ví tá sa m.n.s.

331502 Sza bad idõ-, sport ha jó ja ví tá sa

331503 Ha lász ha jó ja ví tá sa

3316 Re pü lõ gép, ûr ha jó ja ví tá sa

331601 Lé gi-, ûr jár mû gyár tá sa, ja ví tá sa

3317 Egyéb köz le ke dé si esz köz ja ví tá sa

331701 Vas úti, kö tött pá lyás jár mû ja ví tá sa

331702 Moz gás sé rül tek ko csi já nak ja ví tá sa

3319 Egyéb ipar i esz köz ja ví tá sa

331901 Kö tél zet, ju ta vá szon és pony va ja ví tá sa

331902 Or go na és más hang szer ré gi ség ja ví tá sa, res ta u rá lá sa

331903 Au to ma ta, vi dám par ki, ven dég lá tó he lyi asz ta li és egyéb tár sas já té kok ja ví tá sa

331904 Tá ro ló fa ter mék, ra ko dó lap ja ví tá sa

331905 Egyéb gu mi ter mék ja ví tá sa (ki vé ve: gu mi ab roncs)

331906 Mû anyag ter mé kek ja ví tá sa

331907 Ége tett agyag, épí tõ anyag ja ví tá sa

331908 Csi szo ló ter mék ja ví tá sa

332 Ipar i gép, be ren de zés üzem be he lye zé se

3320 Ipar i gép, be ren de zés üzem be he lye zé se

332001 M.n.s. egyéb spe ci á lis gép üzem be he lye zé se

332002 Csap ágy, erõ át vi te li elem üzem be he lye zé se

332003 Ke men ce üzem be he lye zé se

332004 Nem ház tar tá si hû tõ, lég ál la pot-sza bá lyo zó üzem be he lye zé se

332005 Ipar i fo lya mat irá nyí tó rend szer össze sze re lé se

332006 Csi szo ló ter mék üzem be he lye zé se

332007 Mo tor, tur bi na üzem be he lye zé se (lé gi, köz úti jár mû mo tor nél kül)

332008 Szi vattyú, komp resszor üzem be he lye zé se

332009 Ke men ce üzem be he lye zé se

332010 Eme lõ-, anyag moz ga tó gép üzem be he lye zé se

332011 Nem ház tar tá si hû tõ, lég ál la pot-sza bá lyo zó üzem be he lye zé se

332012 M.n.s. egyéb ál ta lá nos gép, be ren de zés üzem be he lye zé se

332013 Egyéb me zõ gaz da sá gi gép üzem be he lye zé se

332014 Egyéb fém meg mun ká ló szer szám gép üzem be he lye zé se

332015 Egyéb m.n.s. szer szám gép üzem be he lye zé se

332016 Ko há sza ti gép üzem be he lye zé se

332017 Tex til-, ru há za ti, bõr ipa ri gép üzem be he lye zé se

332018 Élel mi szer-, do hány ipa ri gép üzem be he lye zé se

332019 Tex til-, ru há za ti, bõr ipa ri gép üzem be he lye zé se

332020 Pa pír ipa ri gép üzem be he lye zé se

332021 Vil la mos mo tor, áram fej lesz tõ üzem be he lye zé se

332022 Áram el osz tó, -sza bá lyo zó ké szü lék üzem be he lye zé se

332023 Ipar i hír adás-tech ni kai ter mék üzem be he lye zé se
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332024 Mé rõ mû szer üzem be he lye zé se (ki vé ve fo gyasz tás mé rõk)

332025 Sport szer üzem be he lye zé se

332026 Vas, acél tá ro ló esz köz üzem be he lye zé se

332027 Zár, -sze rk eze t üzem be he lye zé se

332028 Ipar i gép, be ren de zés üzem be he lye zé se

332029 Gé pi meg haj tá sú hor doz ha tó ké zi szer szám gép üzem be he lye zé se

35 Vil la mos ener gia-, gáz-, gõz el lá tás, lég kon di ci o ná lás

351 Vil la mos ener gia-ter me lés, -el lá tás

3511 Vil la mos ener gia-ter me lés

351101 En ge dély hez nem kö tött köz cé lú erõ mû mû köd te té se

353 Gõz el lá tás, lég kon di ci o ná lás

3530 Gõz el lá tás, lég kon di ci o ná lás

353001 Fo gyasz tói hõ szol gál ta tás

37 Szenny víz gyûj té se, ke ze lé se

370 Szenny víz gyûj té se, ke ze lé se

3700 Szenny víz gyûj té se, ke ze lé se

370001 Csa tor na tisz tí tás Az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör vény (2) be -
kez dé se alap ján a szo ci á lis szol gál ta tó te vé keny ség egyé ni
vál lal ko zás ke re té ben tör té nõ foly ta tá sát a kor mány sza bá -
lyoz za. [188/1999. (XII. 16.) Kor m. ren de let] a sze mé lyes
gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény és a fa lu gond no ki 
szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl, to váb bá a szo -
ciá lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl  szóló 188/1999.
(XII. 16.) Kor m. ren de let

370002 Szenny víz szip pan tás

38 Hul la dék gaz dál ko dás

381 Hul la dék gyûj tés

3811 Nem ve szé lyes hul la dék gyûj té se

381101 Szi lárd hul la dék gyûj té se, ke ze lé se

3812 Ve szé lyes hul la dék gyûj té se

381201 Ve szé lyes hul la dék gyûj té se

382 Hul la dék ke ze lés, -ár tal mat la ní tás

3821 Nem ve szé lyes hul la dék ke ze lé se, ár tal mat la ní tá sa

382101 Nem ve szé lyes hul la dék ke ze lé se, ár tal mat la ní tá sa

3822 Ve szé lyes hul la dék ke ze lé se, ár tal mat la ní tá sa

382201 Ve szé lyes hul la dék ke ze lé se, ár tal mat la ní tá sa

383 Hul la dék anyag hasz no sí tá sa

3831 Hasz nált esz köz bon tá sa

383101 Fém vissza nye ré se egyéb hul la dék ból

383102 Fém vissza nye ré se au tó bon tás ból

3832 Hul la dék új ra hasz no sí tá sa

383201 Tex til hul la dék vissza nye ré se hul la dék ból

383202 Nem fém vissza nye ré se au tó bon tás ból

383203 Nem fém vissza nye ré se egyéb hul la dék ból

383204 Hul la dék vá lo ga tás

39 Szennye zõ dés men te sí tés, egyéb hul la dék ke ze lés

390 Szennye zõ dés men te sí tés, egyéb hul la dék ke ze lés

3900 Szennye zõ dés men te sí tés, egyéb hul la dék ke ze lés

390001 Szennye zõ dés men te sí tés, egyéb hul la dék ke ze lés

390002 Te rü let tisz tí tás

41 Épü le tek épí té se

411 Épü let épí té si pro jekt szer ve zé se

4110 Épü let épí té si pro jekt szer ve zé se
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411001 In gat lan be ru há zás, -el adás

412 La kó- és nem la kó épü let épí té se

4120 La kó- és nem la kó épü let épí té se

412001 Épü let kar ban tar tás, épí tõ mes te ri fenn tar tá si mun kák

412002 Ma gas épí tõ-ipa ri mun kák vég zé se (ál ta lá nos kõ mû ves mun kák)

412003 Elõ re gyár tott (nem sa ját gyár tá sú) épít mény hely szí ni össze sze re lé se, fel ál lí tá sa

412004 Mû em lék épít mény hely re ál lí tá sa, res ta u rá lá sa

412005 Sa ját gyár tá sú fa épü let hely szí ni össze sze re lé se, fel ál lí tá sa

412006 Sa ját gyár tá sú mû anyag épü let hely szí ni össze sze re lé se, fel ál lí tá sa

42 Egyéb épít mény épí té se

421 Út, vas út épí té se

4211 Út, au tó pá lya épí té se

421101 Út épí tés

421102 Tér bur ko lás

421103 Jel zé sek fel fes té se

421104 Re pü lõ té ri fu tó pá lya-épí tés

4212 Vas út épí té se

421201 Vas út épí té se

4213 Híd, alag út épí té se

421301 Híd, alag út épí té se

422 Köz mû épí tés

4221 Fo lya dék szál lí tá sá ra szol gá ló köz mû épí té se

422101 Fo lya dék szál lí tá sá ra szol gá ló köz mû épí té se m.n.s.

422102 Ví zi-csa tor na köz mû épí tés

422103 Gáz és egyéb ener gia csõ ve ze ték épí té se

422104 Au to ma ta ön tö zõ rend szer te le pí té se

422105 Kút fú rás

4222 Elekt ro mos, hír adás-tech ni kai cé lú köz mû épí té se

422201 M.n.s. mély épí tõ-ipa ri mun ka

422202 Vil la mos köz mû épí té se

422203 Táv köz lé si há ló zat épí tés

429 M.n.s. egyéb épít mény épí té se

4291 Ví zi lé te sít mény épí té se

429101 Ví zi lé te sít mény épí té se

4299 Egyéb m.n.s. épí tés

429901 Egyéb m.n.s. épí tés

429902 M.n.s. ma gas épí tõ-ipa ri mun kák vég zé se (ál ta lá nos kõ mû ves mun kák)

429903 Elõ re gyár tott m.n.s. épí tés

429904 Sport já ték tér-épí tés

43 Spe ci á lis szak épí tés

431 Bon tás, épí té si te rü let elõ ké szí té se

4311 Bon tás

431101 Bon tás

431102 Rob ban tás sal vég zett épü let bon tás

4312 Épí té si te rü let elõ ké szí té se

431201 Gé pi föld mun kák vég zé se

431202 Ké zi föld mun ka vég zé se

4313 Ta laj min ta vé tel, pró ba fú rás

431301 Ta laj min ta vé tel, pró ba fú rás

432 Épü let gé pé sze ti sze re lés

4321 Vil lany sze re lés
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432101 Egyéb vil lany sze re lés

432102 Va gyon vé del mi, ri asz tó be ren de zé sek fel sze re lé se, ja ví tá sa

432103 An ten na sze re lés (hely hez kö tött)

432104 Elekt ro mos nap elem sze re lé se

4322 Víz-, gáz-, fû tés-, lég kon di ci o ná ló-sze re lés

432201 Gáz ve ze ték és ké szü lék sze re lés

432202 Köz pon ti fû tés és csõ há ló zat sze re lé se (nem elekt ro mos)

432203 Szenny víz csa tor na-, víz ve ze ték sze re lés

432204 Szel lõ zõ-, lég kon di ci o ná ló be ren de zés sze re lé se

432205 Nem elekt ro mos nap kol lek tor sze re lé se

4329 Egyéb épü let gé pé sze ti sze re lés

432901 Egyéb m.n.s. épü let gé pé sze ti sze re lés

432902 Fel vo nó, moz gó lép csõ sze re lé se

432903 Ke rí tés, rács fel sze re lé se

432904 Fel vo nó-kar ban tar tás, -ja ví tás

432905 Épü let la ka tos szer ke zet sze re lés

432906 Hang- és hõ szi ge te lés

433 Be fe je zõ épí tés

4331 Va ko lás

433101 Va ko lás m.n.s.

433102 Gipsz- és ter ra kot ta szob rá szat (hely szí nen vé gez ve)

4332 Épü let asz ta los-szer ke zet sze re lé se

433201 Ár nyé ko ló, ro ló, nap el len zõ, re lu xa fel sze re lé se, ja ví tá sa

433202 Re dõny be sze re lés, -ja ví tás

433203 Nyí lás zá ró, be épí tett bú tor be sze re lé se

433204 Ál mennye zet-sze re lés

433205 Gipsz kar ton sze re lés

4333 Pad ló-, fal bur ko lás

433301 Épü let bur ko ló-ipa ri mun kák

433302 Fa pad ló zás és mû anyag bur ko lás

433303 Mû kõ ké szí tés (hely szí nen vé gez ve)

433304 Par ket ta csi szo lás, -lak ko zás

433305 Ta pé tá zás

433306 Épü let kö ve zés

4334 Fes tés, üve ge zés

433401 Szo ba fes tés, má zo lás

433402 Üve ge zés

433403 Épít mény, fa szer ke zet gom ba, kár te võ és kor ró zió el le ni vé de lem

4339 Egyéb be fe je zõ épí tés m.n.s.

433901 Egyéb be fe je zõ épí tés m.n.s.

433902 Sír kõ fel ál lí tá sa, ja ví tá sa, fel újí tá sa, tisz tí tá sa, bon tá sa hely szí nen

433903 Szög be lö vés

439 Egyéb spe ci á lis szak épí tés

4391 Te tõ fe dés, te tõ szer ke zet-épí tés

439101 Te tõ fe dés

439102 Bá do go zás

439103 Te tõ szer ke zet-épí tés (ácso lás)

439104 Te tõ szi ge te lés

4399 Egyéb spe ci á lis szak épí tés m.n.s.

439901 Egyéb spe ci á lis szak épí tés m.n.s.

439902 Víz szi ge te lés
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439903 Áll vá nyo zás, dú co lás

439904 Spe ci á lis kõ mû ves mun kák

439905 Cse rép kály ha-épí tés

439906 Spe ci á lis vas be ton sze re lés

439907 Ka zán és ke men ce kõ mû ves mun kái

439908 Gáz ké mény sze re lés

439909 Épít mény fenn tar tás ipar i al pi nis ta mód szer rel

439910 Zsa lu zás

439911 Sa ját gyár tá sú fém szer ke zet hely szí ni sze re lé se

439912 Kút ásás

439913 Épü let szob rá szat, kõ fa ra gás (hely szí nen)

439914 Kan dal ló épí tés

45 Gép jár mû, mo tor ke rék pár ke res ke del me, ja ví tá sa

451 Gép jár mû-ke res ke de lem

4511 Sze mély gép jár mû-, könnyû gép jár mû-ke res ke de lem

451101 Sze mély gép jár mû-, könnyû gép jár mû nagy ke res ke del me

451102 Hasz nált sze mély gép jár mû, könnyû gép jár mû kis ke res ke del me

451103 Sze mély gép jár mû, könnyû gép jár mû kis ke res ke del me

451104 Sze mély gép jár mû, könnyû gép jár mû kül ke res ke del me

451105 Sze mély gép jár mû, könnyû gép jár mû ügy nö ki ke res ke del me

4519 Egyéb gép jár mû-ke res ke de lem

451901 Egyéb gép jár mû nagy ke res ke del me

451902 Hasz nált egyéb gép jár mû kis ke res ke del me

451903 Egyéb gép jár mû kis ke res ke del me

451904 Egyéb gép jár mû kül ke res ke del me

451905 Egyéb gép jár mû ügy nö ki ke res ke del me

452 Gép jár mû ja ví tás, -kar ban tar tás

4520 Gép jár mû ja ví tás, -kar ban tar tás

452001 Sze mély gép ko csi ál ta lá nos kar ban tar tás, -ja ví tás

452002 Gu mi ab roncs, -töm lõ ja ví tás, cen tí ro zás

452003 Gép jár mû ka rosszé ria-, tar to zék-ja ví tás

452004 Egyéb kö zú ti jár mû ja ví tás és -kar ban tar tás

452005 Gép jár mû elekt ro mos rend sze ré nek ja ví tá sa

452006 Gép jár mû mo sás

452007 Szél vé dõ hely szí ni karc men te sí té se, rend szám gra ví ro zá sa gép ko csi szél vé dõ re

453 Gép jár mû al kat rész-ke res ke de lem

4531 Gép jár mû al kat rész-nagy ke res ke de lem

453101 Gép jár mû al kat rész-nagy ke res ke de lem m.n.s.

453102 Gép jár mû al kat rész-kül ke res ke de lem

453103 Gép jár mû al kat rész ügy nö ki nagy ke res ke de le me

4532 Gép jár mû al kat rész-kis ke res ke de lem

453201 Gép jár mû al kat rész-kis ke res ke de lem m.n.s.

453202 Gép jár mû al kat rész ügy nö ki kis ke res ke de le me

454 Mo tor ke rék pár, -al kat rész ke res ke del me, ja ví tá sa

4540 Mo tor ke rék pár, -al kat rész ke res ke del me, ja ví tá sa

454001 Mo tor ke rék pár nagy ke res ke del me

454002 Mo tor ke rék pár-kül ke res ke de lem

454003 Mo tor ke rék pár ügy nö ki ke res ke del me

454004 Mo tor ke rék pár kis ke res ke del me (új)

454005 Mo tor ke rék pár kis ke res ke del me (hasz nált)

454006 Mo tor ke rék pár-ja ví tás, -kar ban tar tás
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46 Nagy ke res ke de lem (ki vé ve: jár mû, mo tor ke rék pár)

461 Ügy nö ki nagy ke res ke de lem

4611 Me zõ gaz da sá gi ter mék ügy nö ki nagy ke res ke del me

461101 Me zõ gaz da sá gi ter mék ügy nö ki nagy ke res ke del me

4612 Alap anyag, üzem anyag ügy nö ki nagy ke res ke del me

461201 Alap anyag, üzem anyag ügy nö ki nagy ke res ke del me

4613 Fa-, épí té si anyag ügy nö ki nagy ke res ke del me

461301 Fa, épí té si anyag ügy nö ki nagy ke res ke del me

4614 Gép, ha jó, re pü lõ gép ügy nö ki nagy ke res ke del me

461401 Gép, ha jó, re pü lõ gép ügy nö ki nagy ke res ke del me

4615 Bú tor, ház tar tá si áru, fém áru ügy nö ki nagy ke res ke del me

461501 Bú tor, ház tar tá si áru, fém áru ügy nö ki nagy ke res ke del me

4616 Tex til, ru há zat, láb be li, bõr áru ügy nö ki nagy ke res ke del me

461601 Tex til, ru há zat, láb be li, bõr áru ügy nö ki nagy ke res ke del me

4617 Élel mi szer, ital, do hány áru ügy nö ki nagy ke res ke del me

461701 Élel mi szer, ital, do hány áru ügy nö ki nagy ke res ke del me

4618 Egyéb ter mék ügy nö ki nagy ke res ke del me

461801 Egyéb ter mék ügy nö ki nagy ke res ke del me m.n.s.

4619 Ve gyes ter mék kö rû ügy nö ki nagy ke res ke de lem

461901 Ve gyes ter mék kö rû ügy nö ki nagy ke res ke de lem m.n.s.

461902 Anyag be szer zés

462 Me zõ gaz da sá gi nyers anyag, élõ ál lat nagy ke res ke del me

4621 Ga bo na, do hány, ve tõ mag, ta kar mány nagy ke res ke del me

462101 Ga bo na-, ve tõ mag-, ta kar mány- és egyéb nö vé nyi sza po rí tó anyag-nagy ke res ke -
de lem

462102 Fel dol go zat lan do hány nagy ke res ke del me

462103 Me zõ gaz da sá gi nö vény, gyógy nö vény, egyéb m.n.s. me zõ gaz da sá gi nyers anyag 
fel vá sár lá sa

462104 Fel dol go zat lan do hány kül ke res ke de le me

462105 Ga bo na, ve tõ mag, ta kar mány kül ke res ke de le me

4622 Dísz nö vény nagy ke res ke del me

462201 Dísz nö vény-nagy ke res ke de lem

462202 Dísz nö vény-kül ke res ke de lem

4623 Élõ ál lat nagy ke res ke del me

462301 Élõ ál lat nagy ke res ke del me m.n.s.

462302 Me zõ gaz da sá gi ál lat fel vá sár lás

462303 Élõ ál lat-kül ke res ke de lem

4624 Bõr nagy ke res ke del me

462401 Bõr nagy ke res ke del me (új és hasz nált)

462402 Bõr kül ke res ke del me

463 Élel mi szer, ital, do hány áru nagy ke res ke del me

4631 Zöld ség-, gyü mölcs-nagy ke res ke de lem

463101 Zöld ség-, gyü mölcs-nagy ke res ke de lem m.n.s.

463102 Zöld ség-, gyü mölcs-kül ke res ke de lem

4632 Hús-, hús ké szít mény nagy ke res ke del me

463201 Hús-, hús ké szít mény nagy ke res ke del me m.n.s.

463202 Hús-, hús ké szít mény kül ke res ke del me

4633 Tej ter mék, to jás, zsi ra dék nagy ke res ke del me

463301 Tej ter mék, to jás, zsi ra dék nagy ke res ke del me m.n.s.

463302 Tej ter mék, to jás, zsi ra dék kül ke res ke del me

4634 Ital nagy ke res ke del me

463401 Ital nagy ke res ke del me m.n.s.
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463402 Ital kül ke res ke del me

4635 Do hány áru nagy ke res ke del me

463501 Do hány áru nagy ke res ke del me

463502 Do hány áru kül ke res ke del me

4636 Cu kor, édes ség nagy ke res ke del me

463601 Cu kor, édes ség, nagy ke res ke del me m.n.s.

463602 Cu kor, édes ség, kül ke res ke del me

463603 Ke nyér-, pék áru-nagy ke res ke de lem

4637 Ká vé-, tea-, ka kaó-, fû szer-nagy ke res ke de lem

463701 Ká vé-, tea-, ka kaó-, fû szer-nagy ke res ke de lem m.n.s.

463702 Ká vé-, tea-, ka kaó-, fû szer-kül ke res ke de lem

4638 Egyéb élel mi szer nagy ke res ke del me

463801 Egyéb m.n.s. élel mi szer-nagy ke res ke de lem

463802 Egyéb élel mi szer-fel vá sár lás

463803 Egyéb m.n.s. élel mi szer kül ke res ke de lem

463804 Ma lom ipa ri ter mé kek nagy ke res ke del me

463805 Ma lom ipa ri ter mé kek kül ke res ke del me

4639 Élel mi szer, ital, do hány áru ve gyes nagy ke res ke del me

463901 Élel mi szer, ital, do hány áru ve gyes nagy ke res ke del me m.n.s.

463902 Élel mi szer, ital, do hány áru ve gyes kül ke res ke del me

464 Ház tar tá si cikk nagy ke res ke del me

4641 Tex til-nagy ke res ke de lem

464101 Tex til-nagy ke res ke de lem m.n.s.

464102 Tex til-kül ke res ke de lem

4642 Ru há zat, láb be li nagy ke res ke del me

464201 Ru há zat, láb be li nagy ke res ke del me m.n.s.

464202 Ru há zat, láb be li kül ke res ke del me

4643 Elekt ro ni kus ház tar tá si cikk nagy ke res ke del me

464301 Elekt ro ni kus ház tar tá si cikk nagy ke res ke del me m.n.s.

464302 Elekt ro mos ház tar tá si cikk kül ke res ke del me

4644 Por ce lán-, üveg áru-, tisz tí tó szer-nagy ke res ke de lem

464401 Ház tar tá si cé lú tisz tí tó szer-nagy ke res ke de lem

464402 Por ce lán, üveg áru nagy ke res ke de le me

464403 Ház tar tá si cé lú tisz tí tó szer-kül ke res ke de lem

464404 Por ce lán, üveg áru kül ke res ke de le me

4645 Il lat szer nagy ke res ke del me

464501 Il lat szer nagy ke res ke del me m.n.s.

464502 Il lat szer kül ke res ke del me

4646 Gyógy szer, gyó gyá sza ti ter mék nagy ke res ke del me

464601 Gyógy szer nagy ke res ke del me

464602 Gyó gyá sza ti ter mék nagy ke res ke del me

464603 Gyógy szer, gyó gyá sza ti ter mék kül ke res ke del me

4647 Bú tor, szõ nyeg, vi lá gí tó be ren de zés nagy ke res ke del me

464701 Bú tor, szõ nyeg, vi lá gí tó be ren de zés nagy ke res ke del me m.n.s.

464702 Bú tor, szõ nyeg, vi lá gí tó be ren de zés kül ke res ke del me

4648 Óra-, ék szer-nagy ke res ke de lem

464801 Óra-, ék szer-nagy ke res ke de lem m.n.s.

464802 Óra-, ék szer-kül ke res ke de lem

4649 Egyéb ház tar tá si cikk nagy ke res ke del me m.n.s.

464901 Evõ esz köz és fém ház tar tá si cikk nagy ke res ke de le me

464902 Egyéb ház tar tá si cikk nagy ke res ke del me m.n.s.
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464903 Egyéb ház tar tá si cikk kül ke res ke del me m.n.s.

465 In for má ció tech no ló gi ai, hír adás-tech ni kai ter mék nagy ke res ke del me

4651 Szá mí tó gép, pe ri fé ria, szoft ver nagy ke res ke del me

465101 Szá mí tó gép, pe ri fé ria, szoft ver nagy ke res ke del me m.n.s.

465102 Szá mí tó gép, pe ri fé ria, szoft ver kül ke res ke del me

4652 Elekt ro ni kus, hír adás-tech ni kai be ren de zés, és al kat ré szei nagy ke res ke del me

465201 Elekt ro ni kus, hír adás-tech ni kai be ren de zés, és al kat ré szei nagy ke res ke del me
m.n.s.

465202 Elekt ro ni kus, hír adás-tech ni kai be ren de zés, és al kat ré szei kül ke res ke del me

466 Egyéb gép, be ren de zés, tar to zék nagy ke res ke del me

4661 Me zõ gaz da sá gi gép, be ren de zés nagy ke res ke del me

466101 Me zõ gaz da sá gi gép, be ren de zés nagy ke res ke del me m.n.s.

466102 Me zõ gaz da sá gi gép, be ren de zés kül ke res ke del me

4662 Szer szám gép-nagy ke res ke de lem

466201 Szer szám gép-nagy ke res ke de lem m.n.s.

466202 Szer szám gép-kül ke res ke de lem

4663 Bá nyá sza ti-, épí tõ ipa ri gép nagy ke res ke del me

466301 Bá nyá sza ti-, épí tõ ipa ri gép nagy ke res ke del me m.n.s.

466302 Bá nyá sza ti-, épí tõ ipa ri gép kül ke res ke del me

4664 Tex til ipa ri gép, var ró-, kö tõ gép nagy ke res ke del me

466401 Tex til ipa ri gép, var ró-, kö tõ gép nagy ke res ke del me m.n.s.

466402 Tex til ipa ri gép, var ró-, kö tõ gép kül ke res ke del me

4665 Iro da bú tor-nagy ke res ke de lem

466501 Iro da bú tor-nagy ke res ke de lem m.n.s.

466502 Iro da bú tor-kül ke res ke de lem

4666 Egyéb iro da gép, -be ren de zés nagy ke res ke del me

466601 Egyéb iro da gép, -be ren de zés nagy ke res ke del me m.n.s.

466602 Egyéb iro da gép, -be ren de zés kül ke res ke del me

4669 Egyéb m.n.s. gép, be ren de zés nagy ke res ke del me

466901 Egyéb m.n.s. gép-, be ren de zés nagy ke res ke del me (vi tor lá zó re pü lõ gép, vi tor -
lás-, és sport ha jó)

466902 Egyéb ipar i, ke res ke del mi, na vi gá ci ós gép nagy ke res ke del me

466903 Egyéb m.n.s. gép-, be ren de zés kül ke res ke del me (vi tor lá zó re pü lõ, vi tor lás-, és
sport ha jó)

466904 Egyéb ipar i, ke res ke del mi, na vi gá ci ós gép kül ke res ke del me

467 Egyéb sza ko so dott nagy ke res ke de lem

4671 Üzem-, tü ze lõ anyag nagy ke res ke del me

467101 Tü ze lõ anyag-nagy ke res ke de lem

467102 Gép jár mû ü ze ma nyag-nagy ke res ke de lem

467103 Tü ze lõ anyag-kül ke res ke de lem

467104 Gép jár mû ü ze ma nyag-kül ke res ke de lem

4672 Fém-, érc-nagy ke res ke de lem

467201 Fém-, érc-nagy ke res ke de lem m.n.s.

467202 Fém-, érc-kül ke res ke de lem

4673 Fa-, épí tõ anyag-, sza ni te rá ru-nagy ke res ke de lem

467301 Fa-, épí tõ anyag-, sza ni te rá ru-nagy ke res ke de lem m.n.s.

467302 Fa-, épí tõ anyag-, sza ni te rá ru-kül ke res ke de lem

467303 Ta pé ta-nagy ke res ke de lem

4674 Fém áru, sze rel vény, fû té si be ren de zés nagy ke res ke del me

467401 Fém áru-, sze rel vény, fû té si be ren de zés nagy ke res ke del me m.n.s.

467402 Fém áru-, sze rel vény, fû té si be ren de zés kül ke res ke del me

4675 Ve gyi áru nagy ke res ke del me
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467501 Ve gyi áru kül ke res ke del me (ki vé ve: tisz tí tó szer)

467502 Ipar i ve gyi anyag nagy ke res ke del me

467503 Nö vény vé dõ szer-nagy ke res ke de lem

4676 Egyéb ter me lé si cé lú ter mék nagy ke res ke del me

467601 Egyéb ter me lé si cé lú ter mék nagy ke res ke del me m.n.s.

467602 Egyéb ter me lé si cé lú ter mék kül ke res ke del me

467603 Mû anyag alap anyag, gu mi nagy ke res ke del me

4677 Hul la dék-nagy ke res ke de lem

467701 Hul la dék-nagy ke res ke de lem m.n.s.

467702 Hul la dék-kül ke res ke de lem

467703 Üveg- és pa lack vissza gyûj tõ (bol ti te vé keny ség tõl el kü lö nül ten vé gez ve)

469 Ve gyes ter mék kö rû nagy ke res ke de lem

4690 Ve gyes ter mék kö rû nagy ke res ke de lem

469001 Ve gyes ter mék kö rû nagy ke res ke de lem m.n.s.

469002 Ve gyes ter mék kö rû kül ke res ke de lem

47 Kis ke res ke de lem (ki vé ve: gép jár mû, mo tor ke rék pár)

471 Nem sza ko so dott bol ti ve gyes kis ke res ke de lem

4711 Élel mi szer jel le gû bol ti ve gyes kis ke res ke de lem

471101 Ve gyes-kis ke res ke de lem élel mi szer jel leg gel, élel mi szer disz kont

4719 Ipar cikk jel le gû bol ti ve gyes kis ke res ke de lem

471901 Ipar cikk jel le gû ve gyes kis ke res ke de lem m.n.s.

471902 Ál ta lá nos áru há zi kis ke res ke de lem

472 Élel mi szer-, ital-, do hány áru kis ke res ke del me

4721 Zöld ség, gyü mölcs kis ke res ke del me

472101 Zöld ség-, gyü mölcs-kis ke res ke de lem m.n.s.

472102 Gyü mölcs ke res ke de lem (rész te vé keny ség)

472103 Sa va nyú ság-kis ke res ke de lem

4722 Hús-, hús áru kis ke res ke del me

472201 Egyéb hús áru-kis ke res ke de lem

472202 Vad hús kis ke res ke de le me

472203 Vá gott ba rom fi-kis ke res ke de le me

4723 Ha l kis ke res ke del me

472301 Hal-kis ke res ke de lem m.n.s.

4724 Ke nyér-, pék áru-, édes ség-kis ke res ke de lem

472401 Ke nyér-, pék áru-kis ke res ke de lem m.n.s.

472402 Édes ség-kis ke res ke de lem

4725 Ital-kis ke res ke de lem

472501 Ital-kis ke res ke de lem m.n.s.

4726 Do hány áru-kis ke res ke de lem

472601 Do hány áru-kis ke res ke de lem m.n.s.

4729 Egyéb élel mi szer-kis ke res ke de lem

472901 Egyéb élel mi szer-kis ke res ke de lem m.n.s.

472902 Tej- és tej ter mék-kis ke res ke de lem

472903 Ká vé-, tea-kis ke res ke de lem

472904 To jás, zsi ra dék kis ke res ke de le me

472905 Gyógy nö vény-kis ke res ke de lem

473 Gép jár mû ü ze ma nyag-kis ke res ke de lem

4730 Gép jár mû ü ze ma nyag-kis ke res ke de lem

473001 Gép jár mû üzem anyag kis ke res ke de lem m.n.s.

473002 Egyéb kõ olaj szár ma zék kis ke res ke de lem

474 In for má ci ós, hír adás-tech ni kai ter mék kis ke res ke del me
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4741 Szá mí tó gép, pe ri fé ria, szoft ver kis ke res ke del me

474101 Szá mí tó gép, pe ri fé ria, szoft ver kis ke res ke del me

4742 Te le kom mu ni ká ci ós ter mék kis ke res ke del me

474201 Te le kom mu ni ká ci ós ter mék kis ke res ke del me

4743 Au dio-, vi deo be ren de zés kis ke res ke del me

474301 Au dio-, vi deo be ren de zés kis ke res ke del me

475 Egyéb ház tar tá si cikk kis ke res ke del me

4751 Tex til-kis ke res ke de lem

475101 Egyéb tex til-kis ke res ke de lem

475102 Mé ter áru-kis ke res ke de lem

475103 Rö vid áru-, fo nal-kis ke res ke de lem

475104 Ké zi mun ka-kis ke res ke de lem

475105 Nép mû vé sze ti, há zi ipa ri tex til-kis ke res ke de lem

4752 Vas áru-, fes ték-, üveg-kis ke res ke de lem

475201 Vas áru, szer szám, sze rel vény, bar kács áru kis ke res ke de lem

475202 Fes ték-kis ke res ke de lem

475203 Épí tõ anyag és sza ni te rá ru kis ke res ke de le me

475204 Mész kis ke res ke de le me

475205 Épü let fa kis ke res ke de le me

475206 Me zõ gaz da sá gi esz köz kis ke res ke del me

4753 Ta ka ró, szõ nyeg, fal-, pad ló bur ko ló kis ke res ke del me

475301 Füg göny, tex til lak be ren de zé si cikk kis ke res ke del me

475302 Nép mû vé sze ti ta ka ró, szõ nyeg, fal-, pad ló bur ko ló kis ke res ke del me

475303 Ta pé ta-kis ke res ke de lem

475304 Szõ nyeg-kis ke res ke de lem

4754 Vil la mos ház tar tá si ké szü lék kis ke res ke del me

475401 Vil la mos ház tar tá si ké szü lék kis ke res ke del me

4759 Bú tor, vi lá gí tá si esz köz, egyéb ház tar tá si cikk kis ke res ke del me

475901 Egyéb ház tar tá si ter mék kis ke res ke de le me m.n.s

475902 Fi nom acél áru kis ke res ke de lem

475903 La kás fel sze re lé si cik kek kis ke res ke del me

475904 Ház tar tá si üveg-, por ce lán-kis ke res ke de lem

475905 Mû anyag-, ház tar tá si cikk kis ke res ke de le me

475906 Nem elekt ro mos mû sza ki cik kek kis ke res ke del me

475907 Vi lá gí tás tech ni kai ter mé kek kis ke res ke del me

475908 Egyéb bú tor, lak be ren de zé si tárgy kis ke res ke de le me

475909 Hang szer-kis ke res ke de lem

475910 Ze ne mû (kot ta)-kis ke res ke de lem

475911 Iro da bú tor kis ke resk de le me

475912 Nép mû vé sze ti bú tor és dísz mû áru kis ke res ke de le me

476 Kul tu rá lis, sza bad idõs cikk bol ti kis ke res ke del me

4761 Könyv-kis ke res ke de lem

476101 Könyv-kis ke res ke de lem

4762 Új ság-, pa pír áru-kis ke res ke de lem

476201 Hír lap kis ke res ke de le me

476202 Fo lyó irat, idõ sza ki ki ad vány kis ke res ke del me

476203 Pa pír-, író szer-, iro da szer- és nyom tat vány-kis ke res ke de lem

4763 Ze ne-, vi deo fel vé tel kis ke res ke del me

476301 Ze ne-, vi deo fel vé tel kis ke res ke del me

4764 Sport szer-kis ke res ke de lem

476401 Sport áru-, sport hor gá sza ti- és kem ping cikk-kis ke res ke de lem
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476402 Va dá sza ti cik kek, fegy ver kis ke res ke del me

4765 Já ték-kis ke res ke de lem

476501 Já ték-kis ke res ke de lem

477 Egyéb m.n.s. áru kis ke res ke del me

4771 Ru há zat kis ke res ke de lem

477101 Egyéb ru há za ti kis ke res ke de lem

477102 Fel sõ ru há za ti, mun ka ru ha-kis ke res ke de lem

477103 Bõr-, szõr me ru há za ti-kis ke res ke de lem

477104 Ve gyes ru há za ti kis ke res ke de lem

477105 Kö töt tá ru-kis ke res ke de lem

477106 Fe hér ne mû-kis ke res ke de lem

477107 Gyer mek ru há za ti kis ke res ke de lem

477108 Ru há za ti ki egé szí tõk kis ke res ke del me

477109 Nép mû vé sze ti ru há za ti kis ke res ke de lem

4772 Láb be li-, bõr áru-kis ke res ke de lem

477201 Láb be li-kis ke res ke de lem

477202 Bõr dísz mû áru-kis ke res ke de lem

477203 Nép mû vé sze ti láb be li-, bõr áru-kis ke res ke de lem

477204 Bõr nyer ges áru, ló szer szám kis ke res ke de le me

4773 Gyógy szer-kis ke res ke de lem

477301 Gyógy szer-kis ke res ke de lem m.n.s.

477302 Ál lat gyó gyá sza ti ké szít mény kis ke res ke del me

4774 Gyó gyá sza ti ter mék kis ke res ke del me

477401 Gyó gyá sza ti ter mék kis ke res ke del me m.n.s.

4775 Il lat szer-kis ke res ke de lem

477501 Egyéb il lat szer-kis ke res ke de lem

477502 Dro gé ria-kis ke res ke de lem

477503 Fod rá sza ti cikk kis ke res ke de le me

4776 Dísz nö vény, ve tõ mag, mû trá gya, hob bi ál lat-ele del kis ke res ke del me

477601 Vi rág-, ko szo rú-, dísz nö vény-kis ke res ke de lem

477602 Hob bi ál la tel edel és ta kar mány kis ke res ke de le me

477603 Dísz nö vé nyi sza po rí tó anyag kis ke res ke de lem

4777 Óra-, ék szer-kis ke res ke de lem

477701 Óra-, ék szer-kis ke res ke de lem

4778 Egyéb m.n.s. új áru kis ke res ke del me

477801 Egyéb m.n.s. ipar cikk kis ke res ke de le me

477802 Toll-kis ke res ke de lem

477803 Nép mû vé sze ti aján dék tárgy-kis ke res ke de lem

477804 Ház tar tá si ve gyi áru kis ke res ke de le me

477805 Sü tõ ipa ri fel sze re lé si cikk kis ke res ke de le me

477806 Pin ce gaz da sá gi és fel sze re lé si cikk kis ke res ke del me

477807 Me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sú anya gok kis ke res ke del me

477808 Fo tó-, op ti kai cikk kis ke res ke del me

477809 Bé lyeg ke res ke de lem

477810 Zsák-, zsi neg-, pony va-kis ke res ke de lem

477811 Kép zõ-, ipar mû vé sze ti ter mék kis ke res ke del me

477812 Ba zár áru-kis ke res ke de lem

477813 Aján dék tárgy-kis ke res ke de lem

477814 Mu tat vá nyos kel lék-áru kis ke res ke del me

477815 Mû vi rág-kis ke res ke de lem

477816 Dísz ál lat- és dísz hal-kis ke res ke de lem
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477817 Kegy tárgy-kis ke res ke de lem

477818 Tü ze lõ anyag-kis ke res ke de lem

477819 Tü ze lõ olaj-kis ke res ke de lem

477820 Ér me ke res ke de lem

477821 Szem lél te tõ esz köz kis ke res ke de le me

477822 Sze xu á lis áru kis ke res ke de le me

477823 Ter mény-, ta kar mány-, egyéb me zõ gaz da sá gi ter mék kis ke res ke del me

477824 Pa lac kos gáz-kis ke res ke de lem

477825 Mû al ko tás-kis ke res ke de lem

477826 Pi ro tech ni kai ter mé kek kis ke res ke del me

4779 Hasz nált cikk bol ti kis ke res ke del me

477901 Egyéb hasz nált cikk-kis ke res ke de lem

477902 Hasz nált ru ha-, láb be li-kis ke res ke de lem

477903 Hasz nált bú tor kis ke res ke de lem

477904 An tik vá ri um

477905 Ré gi ség ke res ke de lem

477906 Hasz nált ipar cikk-kis ke res ke de lem

477907 Zá log tárgy-ke res ke de lem

478 Pi a ci kis ke res ke de lem

4781 Élel mi szer, ital, do hány áru pi a ci kis ke res ke del me

478101 Élel mi szer, al ko hol men tes ital pi a ci kis ke res ke del me

4782 Tex til, ru há zat, láb be li pi a ci kis ke res ke del me

478201 Tex til, ru há zat, láb be li pi a ci kis ke res ke del me

4789 Egyéb áruk pi a ci kis ke res ke del me

478901 Egyéb áruk pi a ci kis ke res ke del me

479 Nem bol ti, pi a ci kis ke res ke de lem

4791 Cso mag kül dõ, in ter ne tes kis ke res ke de lem

479101 Cso mag kül dõ kis ke res ke de lem

479102 In ter ne tes ke res ke de lem

4799 Egyéb nem bol ti, pi a ci kis ke res ke de lem

479901 Egyéb nem bol ti kis ke res ke de lem

479902 Há za ló ke res ke de lem

479903 Ér té ke sí tés au to ma tán ke resz tül

479904 Nem bol ti ügy nö ki kis ke res ke de lem

479905 Köz le ke dé si vo nal je gyek ügy nö ki áru sí tá sa

49 Szá raz föl di, csõ ve ze té kes szál lí tás

493 Egyéb szá raz föl di sze mély szál lí tás

4931 Vá ro si, elõ vá ro si szá raz föl di sze mély szál lí tás

493101 Au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás

4932 Ta xis sze mély szál lí tás

493201 Ta xis sze mély szál lí tás

493202 Ide gen tu laj do nú sze mély gép ko csi val nem me net rend sze rû sze mély szál lí tás

4939 M.n.s. egyéb szá raz föl di sze mély szál lí tás

493901 Egyéb m.n.s. szá raz föl di sze mély szál lí tás

493902 Ide gen tu laj do nú au tó busszal nem me net rend sze rû sze mély szál lí tás

493903 Nem ment rend sze rû köz úti tá vol sá gi sze mély szál lí tás

493904 Sze mély szál lí tás konf lis sal

493905 Au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti tá vol sá gi sze mély szál lí tás

494 Köz úti áru szál lí tás, köl töz te tés

4941 Köz úti áru szál lí tás

494101 Köz úti te her szál lí tás
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494102 Sze kér fu va ro zás (ló fo ga tú)

494103 Ide gen tu laj do nú sze mély gép ko csi val nem me net rend sze rû kis te her szál lí tás

494104 Au tó men tés

494105 Ide gen tu laj do nú te her gép ko csi val nem me net rend sze rû te her szál lí tás

4942 Köl töz te tés

494201 Köl töz te tés

495 Csõ ve ze té kes szál lí tás

4950 Csõ ve ze té kes szál lí tás

495001 Csõ ve ze té kes szál lí tás

50 Ví zi szál lí tás

501 Ten ge ri sze mély szál lí tás

5010 Ten ge ri sze mély szál lí tás

501001 Ten ge ri sze mély szál lí tás

502 Ten ge ri áru szál lí tás

5020 Ten ge ri áru szál lí tás

502001 Ten ge ri áru szál lí tás

503 Bel ví zi sze mély szál lí tás

5030 Bel ví zi sze mély szál lí tás

503001 Bel ví zi sze mély szál lí tás m.n.s.

503002 Rév köz le ke dés

504 Bel ví zi áru szál lí tás

5040 Bel ví zi áru szál lí tás

504001 Bel ví zi áru szál lí tás

51 Lé gi szál lí tás

511 Lé gi sze mély szál lí tás

5110 Lé gi sze mély szál lí tás

511001 Me net rend sze rû lé gi sze mély szál lí tás

511002 Nem me net rend sze rû lé gi sze mély szál lí tás

512 Lé gi áru szál lí tás

5121 Lé gi áru szál lí tás

512101 Me net rend sze rû lé gi áru szál lí tás

512102 Nem me net rend sze rû lé gi te her szál lí tás

52 Rak tá ro zás, szál lí tást ki egé szí tõ te vé keny ség

521 Rak tá ro zás, tá ro lás

5210 Rak tá ro zás, tá ro lás

521001 Nem jö ve dé ki ter mék tá ro lá sa, rak tá ro zá sa

521002 Jö ve dé ki ter mék tá ro lá sa, rak tá ro zá sa

521003 Hû tõ ház ban tör té nõ tá ro lás, rak tá ro zás

522 Szál lí tást ki egé szí tõ te vé keny ség

5221 Szá raz föl di szál lí tást ki egé szí tõ szol gál ta tás

522101 Szá raz föl di szál lí tást se gí tõ te vé keny ség m.n.s.

522102 Par ko lá si szol gál ta tás

5222 Ví zi szál lí tást ki egé szí tõ szol gál ta tás

522201 Ví zi szál lí tást ki egé szí tõ szol gál ta tás

5223 Lé gi szál lí tást ki egé szí tõ szol gál ta tás

522301 Lé gi szál lí tást se gí tõ te vé keny ség m.n.s.

522302 Re pü lõt erek üze mel te té se, lé gi for gal mi szol gál ta tás

5224 Ra ko mány ke ze lés

522401 Ra ko mány ke ze lés

522402 Nem köz for gal mú, egyéb áru szál lí tás

522403 Bel sõ üze mi kö tött pá lyás te her szál lí tás
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522404 Anyag moz ga tás ké zi erõ vel

522405 Anyag moz ga tás gép pel

5229 Egyéb szál lí tást ki egé szí tõ szol gál ta tás

522901 Szál lít má nyo zás

53 Pos tai, fu tár pos tai te vé keny ség

531 Pos tai te vé keny ség (egye te mes kö te le zett ség gel)

5310 Pos tai te vé keny ség (egye te mes kö te le zett ség gel)

531001 En ge dé lyes pos tai szol gál ta tás

531002 Igaz ság ügyi pos tai szak ér tés

531003 Új ság, fo lyó irat ter jesz té se

532 Egyéb pos tai, fu tár pos tai te vé keny ség

5320 Egyéb pos tai, fu tár pos tai te vé keny ség

532001 Fu tár pos tai te vé keny ség

532002 Bo y szol gá lat

532003 Köz re mû kö dés pos tai szol gál ta tás el lá tá sá ban

532004 Be je len tés hez kö tött pos tai szol gál ta tás

532005 Étel ház hoz szál lít ás

55 Szál lás hely-szol gál ta tás

551 Szál lo dai szol gál ta tás

5510 Szál lo dai szol gál ta tás

551001 Szál lo dai szol gál ta tás m.n.s.

551002 Pan zió szol gál ta tás

552 Üdü lé si, egyéb át me ne ti szál lás hely-szol gál ta tás

5520 Üdü lé si, egyéb át me ne ti szál lás hely-szol gál ta tás

552001 If jú sá gi-, tu ris ta szál lás-szol gál ta tás

552002 Fi ze tõ ven dég lá tás

552003 Nya ra ló há zi szol gál ta tás

552004 Gyer mek üdül te tés (nem uta zá si cso mag ként)

552005 Fa lu si szál lás adás

553 Kem ping szol gál ta tás

5530 Kem ping szol gál ta tás

553001 Kem ping szol gál ta tás

559 Egyéb szál lás hely-szol gál ta tás

5590 Egyéb szál lás hely-szol gál ta tás

559001 Egyéb ke res ke del mi szál lás hely-szol gál ta tás

559002 Di ák szál ló üze mel te té se

559003 Mun kás szál ló üze mel te té se

559004 Kol lé gi um üze mel te té se

56 Ven dég lá tás

561 Ét ter mi, moz gó ven dég lá tás

5610 Ét ter mi, moz gó ven dég lá tás

561001 Ét ter mi, cuk rász dai szol gál ta tás

561002 Pe cse nye és más hús ala pú ké szít mény sü té se

561003 Pa la csin ta-, lán gos-, piz za sü tés

561004 Egyéb üz let hez nem kö tött ven dég lá tás

561005 Fa la to zó (bü fé), me leg kony hás bü fé

561006 Fa la to zó (bü fé), hi deg kony hás bü fé szol gál ta tás

561007 Sö rö zõi ven dég lá tás (me leg kony hás)

562 Ren dez vé nyi ét kez te tés és egyéb ven dég lá tás

5621 Ren dez vé nyi ét kez te tés

562101 Ren dez vé nyi ét kez te tés m.n.s.
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562102 Csa lá di ren dez vény szol gá lat

562103 Fa lu si ven dég asz tal szol gál ta tás 136/2007. (VI. 13.) kor mány ren de let; Ki zá ró lag ter mé sze -
tes sze mély nek fenn tar tott szak ma kód. Egyé ni vál lal ko zói
iga zol vánnyal nem vé gez he tõ

5629 Egyéb ven dég lá tás

562901 Mun ka he lyi ét kez te tés

562902 Nem me leg kony hás mun ka he lyi bü fé, kan tin

562903 Köz ét kez te tés

563 Ital szol gál ta tás

5630 Ital szol gál ta tás

563001 Ze nés szó ra ko zó hely (mu la tó, va ri e té, bár, disz kó) mû köd te té se

563002 Kocs mai, ital bol ti ven dég lá tás

563003 Sö rö zõi ven dég lá tás (nem me leg kony hás)

563004 Bo ro zó

563005 Ter me lõi bor ki mé rés hely szí ni fo gyasz tás ra

58 Ki adói te vé keny ség

581 Ki adói te vé keny ség

5811 Könyv ki adás

581101 Könyv- és tér kép ki adás

581102 En cik lo pé dia stb. ki adá sa CD-ROM-on

581103 Han gos-könyv ki adás

581104 Könyv on-li ne-ki adá sa

5812 Cím tá rak, le ve le zõ jegy zé kek ki adá sa

581201 Cím tá rak, le ve le zõ jegy zé kek ki adá sa

581202 Cím tá rak, le ve le zõ jegy zé kek on-li ne-ki adá sa

5813 Na pi lap ki adás

581301 Na pi lap ki adás m.n.s.

581302 Na pi lap on-li ne-ki adá sa

5814 Fo lyó irat, idõ sza ki ki ad vány ki adá sa

581401 Fo lyó irat, idõ sza ki ki ad vány ki adá sa m.n.s.

581402 Fo lyó irat, idõ sza ki ki ad vány on-li ne-ki adá sa

5819 Egyéb ki adói te vé keny ség

581901 Egyéb ki adói te vé keny ség m.n.s.

581902 Lek to rá lás (nem nyel vi)

581903 Egyéb on-li ne-ki adói te vé keny ség

582 Szoft ver ki adás

5821 Szá mí tó gé pes já ték ki adá sa

582101 Szá mí tó gé pes já ték ki adá sa m.n.s.

582102 Szá mí tó gé pes já ték on-li ne-ki adá sa

5829 Egyéb szoft ver ki adás

582901 Egyéb szoft ver ki adás

59 Film, vi deo, te le ví zió mû sor gyár tá sa, hang fel vé tel-ki adás

591 Film-, vi deo-, te le ví zió mû sor-gyár tás

5911 Film-, vi deo-, te le ví zió mû sor-gyár tás

591101 Film-, vi deo-, te le ví zió mû sor-gyár tás

5912 Film-, vi deo gyár tás, te le ví zi ós mû sor fel vé tel utó mun ká la tai

591201 Film-, vi deo gyár tás, te le ví zi ós mû sor fel vé tel utó mun ká la tai

5913 Film-, vi deo- és te le ví zió prog ram ter jesz té se

591301 Film-, vi deo- és te le ví zió prog ram ter jesz té se

5914 Film ve tí tés

591401 Film ve tí tés

592 Hang fel vé tel ké szí té se, ki adá sa
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5920 Hang fel vé tel ké szí té se, ki adá sa

592001 Hang fel vé tel-ki adás

592002 Nyom ta tott ze ne mû ki adá sa

592003 Hang fel vé tel-ké szí tés (el sõ pél dány, nyil vá nos köz lés re)

60 Mû sor össze ál lí tás, mû sor szol gál ta tás

601 Rá dió mû sor-szol gál ta tás

6010 Rá dió mû sor-szol gál ta tás

601001 Rá dió mû sor-szol gál ta tás m.n.s.

601002 Köz szol gá la ti rá dió mû sor-szol gál ta tás

602 Te le ví zió mû sor össze ál lí tá sa, szol gál ta tá sa

6020 Te le ví zió mû sor össze ál lí tá sa, szol gál ta tá sa

602001 Te le ví zió mû sor össze ál lí tá sa, szol gál ta tá sa m.n.s.

602002 Köz szol gá la ti te le ví zió mû sor össze ál lí tá sa, szol gál ta tá sa

61 Táv köz lés

611 Ve ze té kes táv köz lés

6110 Ve ze té kes táv köz lés

611001 Ve ze té kes táv köz lés

612 Ve ze ték nél kü li táv köz lés

6120 Ve ze ték nél kü li táv köz lés

612001 Ve ze ték nél kü li táv köz lés

613 Mû hol das táv köz lés

6130 Mû hol das táv köz lés

613001 Mû hol das táv köz lés

619 Egyéb táv köz lés

6190 Egyéb táv köz lés

619001 Egyéb táv köz lés m.n.s.

619002 In ter net-hoz zá fé rés biz to sí tá sa

62 In for má ció-tech no ló gi ai szol gál ta tás

620 In for má ció-tech no ló gi ai szol gál ta tás

6201 Szá mí tó gé pes prog ra mo zás

620101 Egye di szoft ver fej lesz tés

620102 Rend szer szer ve zé si, -kar ban tar tá si ta nács adás

620103 Web lap ter ve zé se (web di zájn)

6202 In for má ció-tech no ló gi ai szak ta nács adás

620201 Egyéb szá mí tás tech ni kai szak ér tés, ta nács adás

620202 Igaz ság ügyi szoft ver szak ér tés

620203 Hard ver-szak ta nács adás

620204 Igaz ság ügyi hard ver szak ér tés

6203 Szá mí tó gép-üze mel te tés

620301 Szá mí tó gép-üze mel te tés

6209 Egyéb in for má ció-tech no ló gi ai szol gál ta tás

620901 Egyéb szá mí tás tech ni kai te vé keny ség

620902 Szá mí tó gép üzem be he lye zé se

63 In for má ci ós szol gál ta tás

631 Adat fel dol go zás, web-hosz ting, vi lág há ló-por tál szol gál ta tás

6311 Adat fel dol go zás, web-hosz ting szol gál ta tás

631101 Egyéb adat bá zis-szol gál ta tás

631102 In ter ne tes hir de té si fe lü let web gaz da ál ta li ér té ke sí té se

631103 Egyéb szá mí tó gé pes fel dol go zás

631104 Adat fel dol go zá si szol gál ta tás

631105 We bol dal üze mel te tés (web hos ting)
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6312 Vi lág há ló-por tál szol gál ta tás

631201 Vi lág há ló-por tá li szol gál ta tás

639 Egyéb in for má ci ós szol gál ta tás

6391 Hír ügy nök sé gi te vé keny ség

639101 Új ság írói szol gál ta tás hír ügy nök sé gi te vé keny sé gen be lül

639102 Saj tó ügy nö ki te vé keny ség

6399 M.n.s. egyéb in for má ci ós szol gál ta tás

639901 Té ma-, saj tó fi gye lés

64 Pénz ügyi köz ve tí tés (ki vé ve: biz to sí tá si, nyug díj pénz tá ri te vé keny ség)

643 Be fek te té si ala pok és ha son lók

6430 Be fek te té si ala pok és ha son lók

643001 Be fek te tés köz ve tí tés Egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal nem vé gez he tõ

66 Egyéb pénz ügyi te vé keny ség

661 Pénz ügyi ki egé szí tõ te vé keny ség (ki vé ve: biz to sí tás, nyug díj alap)

6612 Ér ték pa pír-, áru tõzs dei ügy nö ki te vé keny ség

661201 Ér ték pa pír-, áru tõzs dei ügy nö ki te vé keny ség m.n.s.

661202 Sa ját szám lás tõzs dei pénz ügyi ha tár idõs ügy let kö té se

6619 Egyéb pénz ügyi ki egé szí tõ te vé keny ség

661901 Egyéb pénz ügyi ki egé szí tõ te vé keny ség m.n.s. Egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal nem vé gez he tõ

662 Biz to sí tást, nyug díj ala pot ki egé szí tõ te vé keny ség

6621 Koc ká zat ér té ke lés, kár szak ér tés

662101 Biz to sí tá si koc ká zat ér té ke lés, kár szak ér tés

6622 Biz to sí tá si ügy nö ki, bró ke ri te vé keny ség

662201 Biz to sí tá si ügy nö ki, bró ke ri te vé keny ség

6629 Biz to sí tás, nyug díj alap egyéb ki egé szí tõ te vé keny sé ge

662901 Biz to sí tá si ál lo mány-ápo lás

662902 Biz to sí tá si szak ta nács adás

68 In gat lan ügy le tek

681 Sa ját tu laj do nú in gat lan adás vé te le

6810 Sa ját tu laj do nú in gat lan adás vé te le

681001 Egyéb in gat lan for gal ma zá sa

681002 La kó in gat lan és föld te rü let for gal ma zá sa

682 Sa ját tu laj do nú, bé relt in gat lan bér be adá sa, üze mel te té se

6820 Sa ját tu laj do nú, bé relt in gat lan bér be adá sa, üze mel te té se

682001 La kás bér be adás, al bér let

682002 Gaz da sá gi épít mény bér be adá sa

682003 Föld te rü let bér be adás

682004 Ok ta tást szol gá ló épít mény és ön ál ló ren del te té si egy ség ren del te té sé nek meg -
fe le lõ bér beadá sa

682005 Spor tot szol gá ló épít mény és ön ál ló ren del te té si egy ség ren del te té sé nek meg fe -
le lõ bér beadá sa

682006 Mû ve lõ dé si ház és mû ve lõ dést szol gá ló ön ál ló ren del te té si egy ség ren del te té sé -
nek meg fe le lõ bér be adá sa

682007 Üz let he lyi ség bér be adá sa

683 In gat lan ügy nö ki, -ke ze lé si szol gál ta tás

6831 In gat lan ügy nö ki te vé keny ség

683101 La kó in gat lan, föld te rü let köz ve tí té se

683102 In gat lan-ér ték becs lés

683103 Egyéb in gat lan köz ve tí té se

683104 Igaz ság ügyi in gat lan ér ték becs lés

6832 In gat lan ke ze lés

683201 In gat lan ke ze lés m.n.s.
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683202 La kó in gat lan ke ze lé se

69 Jo gi, szám vi te li, adó szak ér tõi te vé keny ség

691 Jo gi te vé keny ség

6910 Jo gi te vé keny ség

691001 Jo gi, ügy vé di szol gál ta tás (egyé ni vál lal ko zói iga zol vány alap ján nem gya ko -
rol ha tó)

691002 Ipar jog vé del mi ügyek in té zé se Egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal nem vé gez he tõ;
1995. évi XXXIII. tv.

691003 Köz jegy zõi szol gál ta tás (egyé ni vál lal ko zói iga zol vány alap ján nem gya ko rol -
ha tó)

691004 Ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tói te vé keny ség Egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal nem vé gez he tõ;
1994. évi LXXX tv.

691005 Sza ba dal mi ügy vi võ (egyé ni vál lal ko zói iga zol vány alap ján nem gya ko rol ha tó)

692 Szám vi te li, könyv vizs gá lói, adó szak ér tõi te vé keny ség

6920 Szám vi te li, könyv vizs gá lói, adó szak ér tõi te vé keny ség

692001 Adó szak ér tés, adó-szak ta nács adás

692002 Könyv vizs gá lat (au dit)

692003 Köny ve lés

692004 Igaz ság ügyi könyv- és adó szak ér tés

692005 Vám ok mány ki töl tés

70 Üz let ve ze té si, ve ze tõi ta nács adás

702 Üz let vi te li ta nács adás

7021 PR, kom mu ni ká ció

702101 PR, kom mu ni ká ció m.n.s.

702102 Lob bi te vé keny ség

7022 Üz let vi te li, egyéb ve ze té si ta nács adás

702201 Ál ta lá nos üz let vi te li ta nács adás

702202 Pénz ügyi és mar ke ting üz let vi te li ta nács adás

702203 Hu mán po li ti kai, üz let vi te li ta nács adás

702204 Egyéb üz let vi te li ta nács adás

702205 Té ma me ne dzse lés, prog ram ko or di ná lás

71 Épí tész mér nö ki te vé keny ség; mû sza ki vizs gá lat, elem zés

711 Épí tész mér nö ki te vé keny ség; mû sza ki vizs gá lat, elem zés

7111 Épí tész mér nö ki te vé keny ség

711101 Épí té sze ti-mû sza ki ter ve zés

711102 Épí té si mû sza ki el len õr zés

711103 Mû em lék vé del mi szak ér tés

7112 Mér nö ki te vé keny ség, mû sza ki ta nács adás

711201 Mér nö ki ter ve zé si te vé keny ség, kap cso ló dó mû sza ki ta nács adás

711202 Ipar i fo lya mat irá nyí tó rend szer ter ve zé se

711203 Ge o ló gi ai, geo fi zi kai szol gál ta tás

711204 Föld mé rés, tér ké pé szet, táv ér zé ke lés

711205 Me te o ro ló gi ai, víz raj zi szol gál ta tás

711206 Épí té si pro jekt-ve ze tés

712 Mû sza ki vizs gá lat, elem zés

7120 Mû sza ki vizs gá lat, elem zés

712001 Mû sza ki vizs gá lat, elem zés, tesz te lés

72 Tu do má nyos ku ta tás, fej lesz tés

721 Ter mé szet tu do má nyi, mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés

7211 Bio tech no ló gi ai ku ta tás, fej lesz tés

721101 Bio tech no ló gi ai ku ta tás, fej lesz tés

7219 Egyéb ter mé szet tu do má nyi, mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés
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721901 Egyéb ter mé szet tu do má nyi, mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés

722 Tár sa da lom tu do má nyi, hu mán ku ta tás, fej lesz tés

7220 Tár sa da lom tu do má nyi, hu mán ku ta tás, fej lesz tés

722001 Tár sa da lom tu do má nyi ku ta tás, fej lesz tés

722002 Hu mán ku ta tás, fej lesz tés

73 Rek lám, pi ac ku ta tás

731 Rek lám

7311 Rek lám ügy nö ki te vé keny ség

731101 Rek lám ügy nö ki te vé keny ség

7312 Mé dia rek lám

731201 In ter ne tes hir de té si hely egyéb m.n.s. ér té ke sí té se

731202 Mé dia rek lám

732 Pi ac-, köz vé le mény-ku ta tás

7320 Pi ac-, köz vé le mény-ku ta tás

732001 Pi ac-, köz vé le mény-ku ta tás

74 Egyéb szak mai, tu do má nyos, mû sza ki te vé keny ség

741 Di vat-, for ma ter ve zés

7410 Di vat-, for ma ter ve zés

741001 Di vat ter ve zés, for ma ter ve zés, gra fi ka, ki ra kat ren de zés

741002 Lak be ren de zés-ter ve zés, -ta nács adás

742 Fény ké pé szet

7420 Fény ké pé szet

742001 Fény ké pé szet m.n.s.

742002 Vi deo fel vé tel-ké szí tés

742003 Fo tó ri por te ri szol gál ta tás

743 For dí tás, tol má cso lás

7430 For dí tás, tol má cso lás

743001 For dí tás

743002 Nyel vi lek to rá lás

743003 Tol má cso lás

743004 Jel tol má cso lás

749 M.n.s. egyéb szak mai, tu do má nyos, mû sza ki te vé keny ség

7490 M.n.s. egyéb szak mai, tu do má nyos, mû sza ki te vé keny ség

749001 M.n.s. egyéb szak mai, tu do má nyos, mû sza ki te vé keny ség

749002 Köz ve tí té si, ügy nö ki szol gál ta tás

749003 Ér ték becs lõ igaz ság ügyi szak ér tés (ki vé ve: in gat lan becs lés,  biztosításikár-
 becslés)

749004 Be csüs (ki vé ve: in gat lan-, biz to sí tá si kár-szak ér tés)

749005 Me zõ gaz da sá gi, vad gaz dál ko dá si, er dõ gaz dál ko dá si szak mai ter ve zés,  szak -
értés

749006 Bá nyá sza ti, fel dol go zó ipa ri, ener ge ti kai szak mai ter ve zés, szak ér tés

749007 Ke res ke del mi, szál lás hely-szol gál ta tá si, ven dég lá tá si, szál lí tá si, rak tá ro zá si,
pos tai, táv köz lé si szak mai ter ve zés, szak ér tés

749008 Kul tu rá lis és egyéb tár sa dal mi szak mai ter ve zés, szak ér tés

749009 Egész ség ügyi ter ve zés, szak ér tés, mód szer ta ni fel ada tok vég zé se

749010 Kör nye zet vé del mi szak mai ter ve zés, szak ér tés

749011 Egyéb, gaz da sá gi, tár sa dal mi te vé keny sé get se gí tõ szak mai ter ve zés, szak ér tés

749012 Mun ka-, tûz vé del mi sza bály zat ki dol go zá sa

749013 Fa lu gaz dász te vé keny ség

749014 Igaz ság ügyi tûz vé del mi szak ér tés

749015 Mi nõ ség biz to sí tá si ügy in té zés, ta nács adás

749016 Igaz ság ügyi kör nye zet vé del mi szak ér tés

7. szám STATISZTIKAI KÖZLÖNY 887

Szak ma kód ’08

Kód Meg ne ve zés Jog sza bály*



749017 Igaz ság ügyi fu va ro zá si szak ér tés

749018 Igaz ság ügyi szál lít má nyo zá si és vám szak ér tés

749019 Igaz ság ügyi táv köz lé si szak ér tés

749020 Igaz ság ügyi pénz for gal mi szak ér tés

749021 Igaz ság ügyi mág ne ses kép-, és adat rög zí tõ-szak ér tés (nem szá mí tás tech ni kai)

749022 Igaz ság ügyi ter mé szet tu do má nyi szak ér tés

749023 Igaz ság ügyi pi ac ku ta tás- és rek lám szak ér tés

749024 Igaz ság ügyi kép zõ mû vé sze ti szak ér tés

749025 Igaz ság ügyi to xi ko ló gi ai szak ér tés

749026 Igaz ság ügyi pszi cho ló gi ai szak ér tés (nem egész ség ügyi)

749027 Igaz ság ügyi me zõ gaz da sá gi és vad gaz dál ko dá si szak ér tés

749028 Igaz ság ügyi er dõ gaz dál ko dá si szak ér tés

749029 Igaz ság ügyi or vos szak ér tés (nem egész ség ügyi)

749030 Gaz da sá gi szak mai szak ér tés

749031 Ha szon ál la tok törzs köny ve zé se

749032 Igaz ság ügyi kri mi na lisz ti kai szak ér tés

749033 M.n.s. egyéb igaz ság ügyi mû sza ki szak ér tõ

749034 Mû sza ki raj zo lás

749035 Nem mér nö ki mû sza ki ta nács adás

749036 Hob bi ál la tok törzs köny ve zé se (ki vé ve: mun ka eb pl. vak ve ze tõ eb, rend õr eb)

75 Ál lat-egész ség ügyi el lá tás

750 Ál lat-egész ség ügyi el lá tás

7500 Ál lat-egész ség ügyi el lá tás

750001 Ál lat or vo si te vé keny ség Egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal nem vé gez he tõ, ál lat or -
vo si iga zol vány alap ján foly tat ha tó, ame lyet az ál lat or vo si
ka ma ra ad ki. 1990. évi LXXX tv.

750002 Ál lat-egész ség ügyi sza kasszisz ten cia

77 Köl csön zés, ope ra tív lí zing

771 Gép jár mû köl csön zés

7711 Sze mély gép jár mû köl csön zé se

771101 Gép ko csi köl csön zés

771102 Gép ko csi köl csön zés (te lep nél kül)

7712 Gép jár mû köl csön zés (3,5 ton na fö lött)

771201 Gép jár mû köl csön zés (3,5 ton na fö lött)

772 Sze mé lyi hasz ná la tú, ház tar tá si cikk köl csön zé se

7721 Sza bad idõs, sport esz köz köl csön zé se

772101 Sza bad idõs, sport esz köz köl csön zé se

7722 Vi deo ka zet ta, le mez köl csön zé se

772201 Vi deo ka zet ta-, LD-, DVD-le mez köl csön zé se

7729 Egyéb sze mé lyi hasz ná la tú, ház tar tá si cikk köl csön zé se

772901 Egyéb sze mé lyi hasz ná la tú, ház tar tá si cikk köl csön zé se m.n.s.

772902 Bar kács esz köz köl csön zé se

772903 Es kü või ru ha, jel mez, egyéb ru há za ti ter mék köl csön zé se

772904 Ok ta tást szol gá ló szem lél te tõ esz köz és be mu ta tó tan esz köz köl csön zé se

772905 Te le ví zió-, rá dió-, vi deo ké szü lék köl csön zé se

772906 Ház tar tá si esz köz, bú tor köl csön zé se

772907 Hang szer köl csön zés

773 Egyéb gép, tár gyi esz köz köl csön zé se

7731 Me zõ gaz da sá gi gép köl csön zé se

773101 Me zõ gaz da sá gi gép köl csön zé se

7732 Épí tõ ipa ri gép köl csön zé se

773201 Épí tõ ipa ri gép, be ren de zés köl csön zé se
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7733 Iro da gép köl csön zé se (be le ért ve: szá mí tó gép)

773301 Iro da gép-köl csön zés

773302 Szá mí tás tech ni kai be ren de zé sek köl csön zé se

7734 Ví zi szál lí tó esz köz köl csön zé se

773401 Ví zi szál lí tó esz köz köl csön zé se

7735 Lé gi szál lí tó esz köz köl csön zé se

773501 Lé gi szál lí tó esz köz köl csön zé se

7739 Egyéb gép, tár gyi esz köz köl csön zé se

773901 M.n.s. egyéb gép köl csön zé se

773902 Egyéb szá raz föl di jár mû köl csön zé se

773903 Gaz da sá gi ha szon ál la tok köl csön zé se

774 Im ma te ri á lis ja vak köl csön zé se

7740 Im ma te ri á lis ja vak köl csön zé se

774001 Im ma te ri á lis ja vak köl csön zé se Egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal nem vé gez he tõ

78 Mun ka erõ pi a ci szol gál ta tás

781 Mun ka köz ve tí tés

7810 Mun ka köz ve tí tés

781001 Mun ka köz ve tí tés

782 Mun ka erõ köl csön zés

7820 Mun ka erõ köl csön zés

782001 Mun ka erõ köl csön zés Egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal nem vé gez he tõ; 1992.
évi XXII. tv. 193/d.  §

783 Egyéb em be ri erõ for rás-el lá tás, -gaz dál ko dás

7830 Egyéb em be ri erõ for rás-el lá tás, -gaz dál ko dás

783001 Egyéb em be ri erõ for rás-el lá tás, -gaz dál ko dás Egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal nem vé gez he tõ; 1992.
évi XXII. tv. 193/d. §

79 Uta zás köz ve tí tés, uta zás szer ve zés, egyéb fog la lás

791 Uta zás köz ve tí tés, uta zás szer ve zés

7911 Uta zás köz ve tí tés

791101 Uta zás köz ve tí tés

7912 Uta zás szer ve zés

791201 Uta zás szer ve zés m.n.s.

791202 Uta zá si ügy nö ki te vé keny ség

799 Egyéb fog la lás

7990 Egyéb fog la lás

799001 Ide gen ve ze tés

799002 Jegy ér té ke sí tõ ügy nö ki te vé keny ség

799003 Tu ris ta tá jé koz ta tás

799004 Kül föl di szál lás hely-ér té ke sí tés (nem uta zá si cso mag ban)

80 Biz ton sá gi, nyo mo zói te vé keny ség

801 Sze mély biz ton sá gi te vé keny ség

8010 Sze mély biz ton sá gi te vé keny ség

801001 Sze mély biz ton sá gi te vé keny ség

802 Biz ton sá gi rend szer szol gál ta tás

8020 Biz ton sá gi rend szer szol gál ta tás

802001 Biz ton sá gi rend szer szol gál ta tás

803 Nyo mo zás

8030 Nyo mo zás

803001 Nyo mo zás

81 Épít mény üze mel te tés, zöld te rü let-ke ze lés

811 Épít mény üze mel te tés

8110 Épít mény üze mel te tés
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811001 Ház fel ügye lõi szol gál ta tás

811002 Ka zán fû tõi te vé keny ség

812 Ta ka rí tás

8121 Ál ta lá nos épü let ta ka rí tás

812101 Ál ta lá nos épü let ta ka rí tás

8122 Egyéb épü let-, ipar i ta ka rí tás

812201 Egyéb épü let-, ipar i ta ka rí tás m.n.s.

812202 Ké mény tisz tí tás, -vizs gá lat, -el len õr zés, tü ze lés tech ni kai szol gál ta tás

8129 Egyéb ta ka rí tás

812901 Egyéb ta ka rí tás m.n.s.

812902 Egyéb tisz tí tás

812903 Ab lak tisz tí tás

812904 Nem me zõ gaz da sá gi kár te võk el le ni vé de ke zés (rág csá ló- és ro var ir tás)

812905 Köz- és egyéb te rü le tek tisz tí tá sa, hó- és jég men te sí té se

813 Zöld te rü let-ke ze lés

8130 Zöld te rü let-ke ze lés

813001 Zöld te rü let-ke ze lés

82 Ad mi niszt ra tív, ki egé szí tõ egyéb üz le ti szol gál ta tás

821 Ad mi niszt ra tív, ki egé szí tõ szol gál ta tás

8211 Össze tett ad mi niszt ra tív szol gál ta tás

821101 Össze tett ad mi niszt ra tív szol gál ta tás

8219 Fény má so lás, egyéb iro dai szol gál ta tás

821901 Fény má so lás, egyéb iro dai szol gál ta tás m.n.s.

821902 Irat má so lás, sok szo ro sí tás

821903 Egyéb tit ká ri te vé keny ség

822 Te le fon in for má ció

8220 Te le fon in for má ció

822001 Te le fon in for má ció

823 Kon fe ren cia, ke res ke del mi be mu ta tó szer ve zé se

8230 Kon fe ren cia, ke res ke del mi be mu ta tó szer ve zé se

823001 Ki ál lí tás-, vá sár-, kong resszus szer ve zés (ki vé ve: tu do má nyos ren dez vény)

823002 Tu do má nyos ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sa

823003 Fa lu si ren dez vé nyek szer ve zé se, szál lás hely-szol gál ta tás nél kül 136/2007. (VI. 13.) kor mány ren de let; Egyé ni vál lal ko zói
iga zol vánnyal nem vé gez he tõ

829 Egyéb ki egé szí tõ gaz da sá gi te vé keny ség

8291 Kö ve te lés be haj tás

829101 Kö ve te lés be haj tás m.n.s.

829102 Díj be sze dés

8292 Cso ma go lás

829201 Cso ma go lás

8299 M.n.s. egyéb ki egé szí tõ üz le ti szol gál ta tás

829901 Jegy zõ köny vi, gyors írá sos fel jegy zés ké szí té se

829902 M.n.s. egyéb gaz da sá gi te vé keny sé get se gí tõ szol gál ta tás

829903 Auk ció, ár ve rés

829904 Cím fes tés

84 Köz igaz ga tás, vé de lem; kö te le zõ tár sa da lom biz to sí tás

841 Köz igaz ga tás

8412 Egész ség ügy, ok ta tás, kul tú ra, egyéb szo ci á lis szol gál ta tás (ki vé ve: tár sa da lom -
biz to sí tás) igaz ga tá sa
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841201 Szo ci á lis ét kez te tés 1990. évi V. tör vény Az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990.
évi V. tör vény (2) be kez dé se alap ján a szo ci á lis szol gál ta tó 
te vé keny ség egyé ni vál lal ko zás ke re té ben tör té nõ foly ta tá -
sát a kor mány sza bá lyoz za. [188/1999. (XII. 16.) Kor m.
ren de let] a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye -
zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 188/1999. (XII. 16.) Kor m. ren de let 18.  §-a alap ján
ter mé sze tes sze mély szo ci á lis szol gál ta tó te vé keny sé get
csak szo ci á lis vál lal ko zói en ge dély (nem vál lal ko zói iga -
zol vány) bir to ká ban foly tat hat. A vál lal ko zói en ge dély ki -
adá sa a vál lal ko zó szék he lye sze rint il le té kes – ki je lölt –
vá ro si vagy fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ jé nek
ha tás kö ré be tartozik.

85 Ok ta tás

851 Is ko lai elõ ké szí tõ ok ta tás

8510 Is ko lai elõ ké szí tõ ok ta tás

851001 Is ko lai elõ ké szí tõ ok ta tás

852 Alap fo kú ok ta tás

8520 Alap fo kú ok ta tás

852001 Alap fo kú ok ta tás m.n.s.

852002 Alap fo kú mû vé szet ok ta tás

852003 Alap fo kú fel nõtt ok ta tás

853 Kö zép fo kú ok ta tás

8531 Ál ta lá nos kö zép fo kú ok ta tás

853101 Ál ta lá nos kö zép fo kú ok ta tás m.n.s.

853102 Ál ta lá nos kö zép fo kú fel nõtt ok ta tás

8532 Szak mai kö zép fo kú ok ta tás

853201 Szak mai kö zép is ko lai ok ta tás

853202 Szak mai szak is ko lai ok ta tás

853203 Szak mai kö zép fo kú fel nõtt ok ta tás

854 Fel sõ szin tû ok ta tás

8541 Fel sõ szin tû, nem fel sõ fo kú ok ta tás

854101 Fel sõ fo kú szak kép zés

854102 Szak mai kép zé si cé lú fel nõtt kép zés

8542 Fel sõ fo kú ok ta tás

854201 Fõ is ko lai ok ta tás, fel sõ fo kú alap kép zés

854202 Egye te mi ok ta tás, fel sõ fo kú mes ter kép zés

854203 Egyéb fel sõ szin tû to vább kép zés

855 Egyéb ok ta tás

8551 Sport, sza bad idõs kép zés

855101 Sport, sza bad idõs kép zés

8552 Kul tu rá lis kép zés

855201 Is ko la rend sze ren kí vü li alap fo kú mû vé szet ok ta tás

855202 Kul tu rá lis kép zés szak kör ke re té ben

855203 Tánc ok ta tás

8553 Jár mû ve ze tõ-ok ta tás

855301 Jár mû ve ze tõ-ok ta tás

8559 M.n.s. egyéb ok ta tás

855901 M.n.s. egyéb ok ta tás szak kör ke re té ben

855902 Is ko la rend sze ren kí vü li ta nul má nyi ver seny, tan fo lyam szer ve zé se

855903 Nyel vi ma gán ok ta tás

855904 Egyéb tan fo lya mi ok ta tás

855905 Tan órán kí vü li ok ta tás

855906 Kor re pe tá lás
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855907 Ál ta lá nos kép zé si cé lú fel nõtt kép zés

855908 Nyel vi kép zés

856 Ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség

8560 Ok ta tást ki egé szí tõ te vé keny ség

856001 Ok ta tá si, ne ve lé si, mód szer ta ni ta nács adás, szak mai ter ve zés, szak ér tés

856002 Is ko la rend sze rû ne ve lé si, ok ta tá si és más köz ok ta tá si in téz mény ala pí tá sa és
fenn tar tá sa

856003 Igaz ság ügyi pe da gó gi ai szak ér tés

856004 Vizs gáz ta tás (ok ta tás ban)

86 Hu mán-egész ség ügyi el lá tás

861 Fek võ be teg-el lá tás

8610 Fek võ be teg-el lá tás

861001 Fek võ be teg-szak or vo si el lá tás

861002 Sza bad fog lal ko zá sú szak or vo si egész ség ügyi te vé keny ség fek võ be teg-el lá tás -
ban

861003 Kór bonc no ki te vé keny ség

861004 Kli ni kai szak pszi cho ló gia

862 Já ró be teg-el lá tás, fog or vo si el lá tás

8621 Ál ta lá nos já ró be teg-el lá tás

862101 Egész ség ügyi alap el lá tás

862102 Sza bad fog lal ko zá sú ál ta lá nos egész ség ügyi te vé keny ség já ró be teg-el lá tás ban

8622 Szak or vo si já ró be teg-el lá tás

862201 Szak or vo si já ró be teg-el lá tás m.n.s.

862202 Sza bad fog lal ko zá sú szak or vo si egész ség ügyi te vé keny ség já ró be teg-el lá tás ban

862203 Pszi cho ló gi ai szol gál ta tás egész ség ügyi szak el lá tás ként

8623 Fog or vo si já ró be teg-el lá tás

862301 Fog or vo si já ró be teg-el lá tás m.n.s.

862302 Sza bad fog lal ko zá sú egész ség ügyi te vé keny ség fog or vo si szak el lá tás ban

869 Egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tás

8690 Egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tás

869001 Egyéb egész ség ügyi te vé keny ség (ki vé ve: or vo sok, fog or vo sok)

869002 Gyógy sze rész (nem sa ját gyógy szer tár ban)

869003 Sza bad fog lal ko zá sú egész ség ügyi te vé keny ség egyéb hu mán-egész ség ügyi el -
lá tás ban (ki vé ve: or vo sok, fog or vo sok)

869004 Ápo lói szol gál ta tás

869005 Ter mé szet gyó gyá sza ti el lá tás

87 Bent la ká sos, nem kór há zi ápo lás

871 Bent la ká sos, nem kór há zi ápo lás

8710 Bent la ká sos, nem kór há zi ápo lás

871001 Bent la ká sos, nem kór há zi ápo lás 1990. évi V. tör vény Az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990.
évi V. tör vény (2) be kez dé se alap ján a szo ci á lis szol gál ta tó 
te vé keny ség egyé ni vál lal ko zás ke re té ben tör té nõ foly ta tá -
sát a kor mány sza bá lyoz za. [188/1999. (XII. 16.) Kor m.
ren de let] a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye -
zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 188/1999. (XII. 16.) Kor m. ren de let 18.  §-a alap ján
ter mé sze tes sze mély szo ci á lis szol gál ta tó te vé keny sé get
csak szo ci á lis vál lal ko zói en ge dély (nem vál lal ko zói iga -
zol vány) bir to ká ban foly tat hat. A vál lal ko zói en ge dély ki -
adá sa a vál lal ko zó szék he lye sze rint il le té kes – ki je lölt –
vá ro si vagy fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ jé nek
ha tás kö ré be tartozik.

872 Men tá lis, szen ve dély be teg bent la ká sos el lá tá sa

8720 Men tá lis, szen ve dély be teg bent la ká sos el lá tá sa
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872001 Ér tel mi fo gya té kos, men tá lis, szen ve dély be teg bent la ká sos el lá tá sa 1990. évi V. tör vény Az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990.
évi V. tör vény (2) be kez dé se alap ján a szo ci á lis szol gál ta tó 
te vé keny ség egyé ni vál lal ko zás ke re té ben tör té nõ foly ta tá -
sát a kor mány sza bá lyoz za. [188/1999. (XII. 16.) Kor m.
ren de let] a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye -
zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 188/1999. (XII. 16.) Kor m. ren de let 18.  §-a alap ján
ter mé sze tes sze mély szo ci á lis szol gál ta tó te vé keny sé get
csak szo ci á lis vál lal ko zói en ge dély (nem vál lal ko zói iga -
zol vány) bir to ká ban foly tat hat. A vál lal ko zói en ge dély ki -
adá sa a vál lal ko zó szék he lye sze rint il le té kes – ki je lölt –
vá ro si vagy fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ jé nek
ha tás kö ré be tartozik.

873 Idõ sek, fo gya té ko sok bent la ká sos el lá tá sa

8730 Idõ sek, fo gya té ko sok bent la ká sos el lá tá sa

873001 Idõ sek, fo gya té ko sok bent la ká sos el lá tá sa 1990. évi V. tör vény Az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990.
évi V. tör vény (2) be kez dé se alap ján a szo ci á lis szol gál ta tó 
te vé keny ség egyé ni vál lal ko zás ke re té ben tör té nõ foly ta tá -
sát a kor mány sza bá lyoz za. [188/1999. (XII. 16.) Kor m.
ren de let] a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye -
zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 188/1999. (XII. 16.) Kor m. ren de let 18.  §-a alap ján
ter mé sze tes sze mély szo ci á lis szol gál ta tó te vé keny sé get
csak szo ci á lis vál lal ko zói en ge dély (nem vál lal ko zói iga -
zol vány) bir to ká ban foly tat hat. A vál lal ko zói en ge dély ki -
adá sa a vál lal ko zó szék he lye sze rint il le té kes – ki je lölt –
vá ro si vagy fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ jé nek
ha tás kö ré be tartozik.

879 Egyéb bent la ká sos el lá tás

8790 Egyéb bent la ká sos el lá tás

879001 Egyéb bent la ká sos el lá tás 1990. évi V. tör vény Az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990.
évi V. tör vény (2) be kez dé se alap ján a szo ci á lis szol gál ta tó 
te vé keny ség egyé ni vál lal ko zás ke re té ben tör té nõ foly ta tá -
sát a kor mány sza bá lyoz za. [188/1999. (XII. 16.) Kor m.
ren de let] a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye -
zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 188/1999. (XII. 16.) Kor m. ren de let 18.  §-a alap ján
ter mé sze tes sze mély szo ci á lis szol gál ta tó te vé keny sé get
csak szo ci á lis vál lal ko zói en ge dély (nem vál lal ko zói iga -
zol vány) bir to ká ban foly tat hat. A vál lal ko zói en ge dély ki -
adá sa a vál lal ko zó szék he lye sze rint il le té kes – ki je lölt –
vá ro si vagy fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ jé nek
ha tás kö ré be tartozik.

88 Szo ci á lis el lá tás bent la kás nél kül

881 Idõ sek, fo gya té ko sok szo ci á lis el lá tá sa bent la kás nél kül

8810 Idõ sek, fo gya té ko sok szo ci á lis el lá tá sa bent la kás nél kül

881001 Idõ sek, fo gya té ko sok szo ci á lis el lá tá sa bent la kás nél kül 1990. évi V. tör vény Az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990.
évi V. tör vény (2) be kez dé se alap ján a szo ci á lis szol gál ta tó 
te vé keny ség egyé ni vál lal ko zás ke re té ben tör té nõ foly ta tá -
sát a kor mány sza bá lyoz za. [188/1999. (XII. 16.) Kor m.
ren de let] a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye -
zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 188/1999. (XII. 16.) Kor m. ren de let 18.  §-a alap ján
ter mé sze tes sze mély szo ci á lis szol gál ta tó te vé keny sé get
csak szo ci á lis vál lal ko zói en ge dély (nem vál lal ko zói iga -
zol vány) bir to ká ban foly tat hat. A vál lal ko zói en ge dély ki -
adá sa a vál lal ko zó szék he lye sze rint il le té kes – ki je lölt –
vá ro si vagy fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ jé nek
ha tás kö ré be tartozik.

889 Egyéb szo ci á lis el lá tás bent la kás nél kül

8891 Gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa

7. szám STATISZTIKAI KÖZLÖNY 893

Szak ma kód ’08

Kód Meg ne ve zés Jog sza bály*



889101 Gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa m.n.s. 1990. évi V. tör vény Az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990.
évi V. tör vény (2) be kez dé se alap ján a szo ci á lis szol gál ta tó 
te vé keny ség egyé ni vál lal ko zás ke re té ben tör té nõ foly ta tá -
sát a kor mány sza bá lyoz za. [188/1999. (XII. 16.) Kor m.
ren de let] a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye -
zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 188/1999. (XII. 16.) Kor m. ren de let 18.  §-a alap ján
ter mé sze tes sze mély szo ci á lis szol gál ta tó te vé keny sé get
csak szo ci á lis vál lal ko zói en ge dély (nem vál lal ko zói iga -
zol vány) bir to ká ban foly tat hat. A vál lal ko zói en ge dély ki -
adá sa a vál lal ko zó szék he lye sze rint il le té kes – ki je lölt –
vá ro si vagy fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ jé nek
ha tás kö ré be tartozik.

889102 Gyer mek fel ügye let 1990. évi V. tör vény Az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990.
évi V. tör vény (2) be kez dé se alap ján a szo ci á lis szol gál ta tó 
te vé keny ség egyé ni vál lal ko zás ke re té ben tör té nõ foly ta tá -
sát a kor mány sza bá lyoz za. [188/1999. (XII. 16.) Kor m.
ren de let] a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye -
zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 188/1999. (XII. 16.) Kor m. ren de let 18.  §-a alap ján
ter mé sze tes sze mély szo ci á lis szol gál ta tó te vé keny sé get
csak szo ci á lis vál lal ko zói en ge dély (nem vál lal ko zói iga -
zol vány) bir to ká ban foly tat hat. A vál lal ko zói en ge dély ki -
adá sa a vál lal ko zó szék he lye sze rint il le té kes – ki je lölt –
vá ro si vagy fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ jé nek
ha tás kö ré be tartozik.

8899 M.n.s. egyéb szo ci á lis el lá tás bent la kás nél kül

889901 M.n.s. egyéb szo ci á lis el lá tás bent la kás nél kül 1990. évi V. tör vény Az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990.
évi V. tör vény (2) be kez dé se alap ján a szo ci á lis szol gál ta tó 
te vé keny ség egyé ni vál lal ko zás ke re té ben tör té nõ foly ta tá -
sát a kor mány sza bá lyoz za. [188/1999. (XII. 16.) Kor m.
ren de let] a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye -
zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 188/1999. (XII. 16.) Kor m. ren de let 18.  §-a alap ján
ter mé sze tes sze mély szo ci á lis szol gál ta tó te vé keny sé get
csak szo ci á lis vál lal ko zói en ge dély (nem vál lal ko zói iga -
zol vány) bir to ká ban foly tat hat. A vál lal ko zói en ge dély ki -
adá sa a vál lal ko zó szék he lye sze rint il le té kes – ki je lölt –
vá ro si vagy fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ jé nek
ha tás kö ré be tartozik.

90 Al ko tó-, mû vé sze ti, szó ra koz ta tó te vé keny ség

900 Al ko tó-, mû vé sze ti, szó ra koz ta tó te vé keny ség

9001 Elõ adó-mû vé szet

900101 Elõ adó-mû vé sze ti te vé keny ség (pró zai)

900102 Elõ adó-mû vé sze ti te vé keny ség (ze nei)

900103 Ze ne- és tánc mû vé sze ti te vé keny ség

900104 Ama tõr elõ adó mû vész te vé keny ség

900105 Nép ze nei, ma gyar nó ta-ének esi elõ adó mû vé szet

900106 Sta tisz tá lás

900107 Egyéb szín pa di szó ra koz ta tás

900108 Cir ku szi elõ adás

900109 Kon fe ran szié, mû sor ve ze tés

9002 Elõ adó-mû vé sze tet ki egé szí tõ te vé keny ség

900201 Ve gyes szó ra koz ta tás

900202 Ván dor cir ku szi szol gál ta tás

900203 Nép ze nei, ma gyar nó ta mû sor szol gál ta tás

900204 Szín pa di lát vány tech ni ka biz to sí tá sa

900205 Han go sí tás

9003 Al ko tó mû vé szet

900301 Egyéb al ko tó te vé keny ség m.n.s.

900302 Írói, köl tõi te vé keny ség
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900303 Mû vé szi tûz zo mánc ké pek ké szí té se

900304 Kép zõ mû vé sze ti al ko tás mû ér té ké nek hely re ál lí tá sa

900305 Füg get len új ság írói te vé keny ség

900306 Kép zõ- és ipar mû vé sze ti te vé keny ség (ki vé ve: ter mék elõ ál lí tás)

9004 Mû vé sze ti lé te sít mé nyek mû köd te té se

900401 Hang ver seny ter mek, szín há zak mû köd te té se

91 Könyv tá ri, le vél tá ri, mú ze u mi, egyéb kul tu rá lis te vé keny ség

910 Könyv tá ri, le vél tá ri, mú ze u mi, egyéb kul tu rá lis te vé keny ség

9101 Könyv tá ri, le vél tá ri te vé keny ség

910101 Könyv tá ri, le vél tá ri te vé keny ség

9102 Mú ze u mi te vé keny ség

910201 Mú ze u mi te vé keny ség

9103 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se

910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se m.n.s.

910302 He lyi nép mû vé sze ti, nép raj zi, kéz mû ves, épí té sze ti és kul tu rá lis ér té kek, örök -
sé gek be mu ta tá sa

136/2007. (VI. 13.) kor mány ren de let; Egyé ni vál lal ko zói
iga zol vánnyal nem vé gez he tõ

9104 Nö vény-, ál lat kert, ter mé szet vé del mi te rü let mû köd te té se

910401 Nö vény-, ál lat kert, ter mé szet vé del mi te rü let mû köd te té se

92 Sze ren cse já ték, fo ga dás

920 Sze ren cse já ték, fo ga dás

9200 Sze ren cse já ték, fo ga dás

920001 Sor so lá sos já ték szer ve zé se (en ge dély hez nem kö tött)

920002 Sze ren cse já ték-szel vény sa ját szám lás ér té ke sí té se

920003 Sze ren cse já ték-szel vény ügy nö ki ér té ke sí té se

93 Sport-, szó ra koz ta tó, sza bad idõs te vé keny ség

931 Sport te vé keny ség

9311 Sport lé te sít mény mû köd te té se

931101 Sport lé te sít mény mû köd te té se

931102 Sport uszo da szol gál ta tás

9312 Sport egye sü le ti te vé keny ség

931201 Sport szol gál ta tás (egye sü le ti ke re tek kö zött, vagy non pro fit szer ve zés ben)

931202 Sport- és sza bad idõs hor gá szat (egye sü le ti ke re tek kö zött, vagy non pro fit szer -
ve zés ben)

931203 Sza bad idõs lo va gol ta tás (egye sü le ti ke re tek kö zött, vagy non pro fit szer ve zés -
ben)

9313 Test edzé si szol gál ta tás

931301 Sport szol gál ta tás (nem egye sü le ti ke re tek kö zött, és nem non pro fit szer ve zés -
ben)

931302 Fit neszk lub, kon di ci o ná ló te rem mû köd te té se; ae ro bic

9319 Egyéb sport te vé keny ség

931901 Sport ren dez vény szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa

932 Egyéb szó ra koz ta tás, sza bad idõs te vé keny ség

9321 Vi dám par ki, szó ra koz ta tó par ki te vé keny ség

932101 Vá sá ri, vi dám par ki szó ra koz ta tás

932102 Ván dor vi dám par ki szol gál ta tás

9329 M.n.s. egyéb szó ra koz ta tás, sza bad idõs te vé keny ség

932901 Más ho va nem so rol ha tó, egyéb sza bad idõs te vé keny ség (nem egye sü le ti ke re -
tek kö zött vagy nem non pro fit szer ve zés ben)

932902 Já ték au to ma ta-üze mel te tés (nem pénz nye rõ)

932903 Strand für dõ szol gál ta tás

932904 Tánc ren dez vény szol gál ta tás

932905 Fa lu si élet hez, kör nye zet hez és mun ka kul tú rá hoz kap cso ló dó ha gyo má nyok, te -
vé keny sé gek be mu ta tá sa

136/2007. (VI. 13.) kor mány ren de let; Egyé ni vál lal ko zói
iga zol vánnyal nem vé gez he tõ
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932906 He lyi gaz dál ko dá si mó dok, ter me lé si szo ká sok be mu ta tá sa 136/2007. (VI. 13.) kor mány ren de let; Egyé ni vál lal ko zói
iga zol vánnyal nem vé gez he tõ

95 Szá mí tó gép, sze mé lyi, ház tar tá si cikk ja ví tá sa

951 Szá mí tó gép, kom mu ni ká ci ós esz köz ja ví tá sa

9511 Szá mí tó gép, -pe ri fé ria ja ví tá sa

951101 Szá mí tó gép ja ví tás

951102 Szá mí tó gép, -pe ri fé ria ja ví tá sa

9512 Kom mu ni ká ci ós esz köz ja ví tá sa

951201 Mo bil te le fon ja ví tá sa

952 Sze mé lyi, ház tar tá si cikk ja ví tá sa

9521 Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cikk ja ví tá sa

952101 Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cikk ja ví tá sa

9522 Ház tar tá si gép, ház tar tá si, ker ti esz köz ja ví tá sa

952201 Ház tar tá si vil la mos ké szü lék üzem be he lye zé se

952202 Mo só gép ja ví tá sa

952203 Hû tõ gép ja ví tá sa

952204 Egyéb ház tar tá si vil la mos ké szü lé kek, cik kek ja ví tá sa

9523 Láb be li, egyéb bõr áru ja ví tá sa

952301 Láb be li ja ví tás

952302 Bõr áru ja ví tá sa

9524 Bú tor, lak be ren de zé si tárgy ja ví tá sa

952401 Egyéb m.n.s. bú tor ja ví tás

952402 Kony ha bú tor-ja ví tás

952403 Iro da bú tor-ja ví tás

952404 Ülõ bú tor-kár pi to zás

952405 Ülõ bú tor-ja ví tás

9525 Óra-, ék szer ja ví tás

952501 Óra ja ví tás

952502 Ék szer ja ví tás

9529 Egyéb sze mé lyi-, ház tar tá si cikk ja ví tá sa

952901 Egyéb ház tar tá si és köz szük ség le ti cik kek ja ví tá sa

952902 Gra ví ro zás ho zott anyag ra nem a gyár tás so rán

952903 Kulcs má so lás

952904 Egyéb m.n.s. fo gyasz tá si cikk ja ví tá sa

952905 Ve gyes ja ví tás

952906 Kés éle zés, kö szö rü lés

952907 Me cha ni kus var ró gép ja ví tás

952908 Ke rék pár ja ví tás

952909 Nem vil la mos ház tar tá si gép sze re lé se

952910 Hang szer ja ví tás

952911 Ru há za ti és egyéb kon fek ci o nált ter mé kek ja ví tá sa

952912 Töl tõ toll ja ví tás

952913 Ön gyúj tó töl tés, ja ví tás

952914 Há za ló ja ví tó szol gál ta tás

952915 Pa ten to zás, rig li zés, sze ge cse lés

952916 Kép ke re te zés

952917 Lát sze ré sze ti és köz szük ség le ti op ti kai esz kö zök ja ví tá sa

952918 Pro fesszi o ná lis sport be ren de zés ja ví tá sa

96 Egyéb sze mé lyi szol gál ta tás

960 Egyéb sze mé lyi szol gál ta tás

9601 Tex til, szõr me mo sá sa, tisz tí tá sa
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960101 Mo sás, vegy tisz tí tás, va sa lás

960102 Ru ha fes tés, -szí ne zés

960103 Mo so dai gyûj tõ szol gá lat

9602 Fod rá szat, szép ség ápo lás

960201 Fér fi fod rá szat

960202 Fér fi-, nõi, gyer mek fod rá szat

960203 Koz me ti ka, szép ség ápo lás

960204 Nõi fod rá szat

960205 Haj mo sás

960206 Kéz- és láb ápo lás, mû kö röm épí tés

9603 Te met ke zés, te met ke zést ki egé szí tõ szol gál ta tás

960301 A te me tõ fenn tar tá sa, üze mel te té se

960302 A te me tés elõ ké szí té se, te me tés, ham vasz tás

9604 Fi zi kai köz ér ze tet ja ví tó szol gál ta tás

960401 Fris sí tõ, re la xá ló masszázs

960402 Szo lá ri um ke ze lés

960403 Für dõ szol gál ta tás

960404 Ké pe sí tés hez nem kö tött fi zi kai köz ér ze tet ja ví tó szol gál ta tás

9609 M.n.s. egyéb sze mé lyi szol gál ta tás

960901 M.n.s. egyéb sze mé lyi szol gál ta tás

960902 Il lem hely üze mel te té se

960903 Part ner köz ve tí tés, társ ke re sés

960904 Gra fo ló gus szol gál ta tás

960905 Ru ha tá ros, cso mag meg õr zõ, ka bi nos szol gál ta tás

960906 Aszt ro ló gi ai, spi ri tisz ta szol gál tás

960907 Ma nö ken, fo tó mo dell (nem rek lám cél ra)

960908 Hor dár szol gál ta tás

960909 Hob bi ál lat-gon do zás, -ido mí tás

960910 Ku tya ki kép zés biz ton sá gi cél ra

960911 Ál lat koz me ti ka

960912 Te to vá lás, test ék szer-fel he lye zés

960913 Hosz tesz szol gál ta tás

97 Ház tar tá si al kal ma zot tat fog lal koz ta tó ma gán ház tar tás

970 Ház tar tá si al kal ma zot tat fog lal koz ta tó ma gán ház tar tás

9700 Ház tar tá si al kal ma zot tat fog lal koz ta tó ma gán ház tar tás

970001 Ház tar tá si al kal ma zot tat fog lal koz ta tó ma gán ház tar tás m.n.s. Egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal nem vé gez he tõ

970002 Mo sás ház tar tás nál Egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal nem vé gez he tõ

970003 Ta ka rí tás, tisz tí tás ház tar tás nál Egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal nem vé gez he tõ

970004 Gyer mek fel ügye let ház tar tá sok ban Egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal nem vé gez he tõ

99 Te rü le ten kí vü li szer ve zet

990 Te rü le ten kí vü li szer ve zet

9900 Te rü le ten kí vü li szer ve zet

990001 Kül föl di kép vi se le tet el lá tó sze mély (egyé ni vál lal ko zói iga zol vány alap ján
nem gya ko rol ha tó)

990002 Adó men tes ter mék im por tot meg ala po zó kö zös sé gen be lü li ter mék ér té ke sí tés
(egyé ni vál lal ko zás ként nem vé gez he tõ)
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2. szá mú mel lék let a 9005/2007. (SK. 7.) KSH köz le mény hez

011101 Ga bo na fé lék, egyéb, más ho va nem so rolt nö vény ter me lé se 011101 Ga bo na fé le (ki vé ve: rizs), hü ve lyes nö vény, ola jos ma g ter -
mesz té se m.n.s.

011101 Ga bo na fé lék, egyéb, más ho va nem so rolt nö vény ter me lé se 011201 Rizs ter mesz tés

011101 Ga bo na fé lék, egyéb, más ho va nem so rolt nö vény ter me lé se 011301 Zöld ség fé le, dinnye, gyö kér-, gu mós nö vény ter mesz té se m.n.s.

011101 Ga bo na fé lék, egyéb, más ho va nem so rolt nö vény ter me lé se 011501 Do hány ter mesz tés

011101 Ga bo na fé lék, egyéb, más ho va nem so rolt nö vény ter me lé se 011601 Rost nö vény ter mesz tés m.n.s.

011101 Ga bo na fé lék, egyéb, más ho va nem so rolt nö vény ter me lé se 011901 Egyéb, nem éve lõ nö vény ter mesz té se m.n.s.

011101 Ga bo na fé lék, egyéb, más ho va nem so rolt nö vény ter me lé se 012801 Fû szer-, aro ma-, nar ko ti kus, gyógy nö vény ter mesz té se m.n.s.

011101 Ga bo na fé lék, egyéb, más ho va nem so rolt nö vény ter me lé se 012901 Egyéb éve lõ nö vény ter mesz té se m.n.s.

011101 Ga bo na fé lék, egyéb, más ho va nem so rolt nö vény ter me lé se 016301 Be ta ka rí tást kö ve tõ szol gál ta tás m.n.s.

011101 Ga bo na fé lék, egyéb, más ho va nem so rolt nö vény ter me lé se 016401 Ve té si cé lú mag fel dol go zás

011102 Gyógy nö vény ter mesz tés 012802 Gyógy nö vény ter mesz tés 

011104 Ha tó sá gi en ge dé lyes nö vé nyek ter mesz té se 011102 Mák ter mesz tés

011104 Ha tó sá gi en ge dé lyes nö vé nyek ter mesz té se 011602 Ken der ter mesz tés 

011104 Ha tó sá gi en ge dé lyes nö vé nyek ter mesz té se 012803 Gyógy szer alap anyag-ter mesz tés 

011202 Zöld ség ter mesz tés 011301 Zöld ség fé le, dinnye, gyö kér-, gu mós nö vény ter mesz té se m.n.s.

011202 Zöld ség ter mesz tés 011901 Egyéb, nem éve lõ nö vény ter mesz té se m.n.s.

011202 Zöld ség ter mesz tés 012501 Egyéb gyü mölcs, hé jas ter mé sû ter mesz té se

011202 Zöld ség ter mesz tés 013001 Zöld ség-sza po rí tó anyag ter mesz té se m.n.s.

011202 Zöld ség ter mesz tés 016401 Ve té si cé lú mag fel dol go zás

011203 Dísz nö vény- és vi rág ter me lés 011902 Dísz nö vény- és vi rág ter mesz tés

011203 Dísz nö vény- és vi rág ter me lés 013002 Dísz nö vény sza po rí tó anyag-ter mesz tés

011203 Dísz nö vény- és vi rág ter me lés 016401 Ve té si cé lú mag fel dol go zás

011204 Gyü mölcs-, szõ lõ-, dísz fa is ko la 013003 Gyü mölcs-, szõ lõ-, dísz fa is ko la

011205 Egyéb ker té sze ti ter mék ter me lé se 013004 Egyéb ker té sze ti sza po rí tó anyag ter mesz té se

011206 Zöld ség fel dol go zás (sa ját ter me lé sû alap anyag ból) 103102 Bur go nya fel dol go zás, -tar tó sí tás (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

011206 Zöld ség fel dol go zás (sa ját ter me lé sû alap anyag ból) 103202 Zöld ség lé gyár tá sa (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

011206 Zöld ség fel dol go zás (sa ját ter me lé sû alap anyag ból) 103903 Sa va nyú ság ké szí tés (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

011206 Zöld ség fel dol go zás (sa ját ter me lé sû alap anyag ból) 103905 Pat to ga tott ku ko ri ca-, pi rí tott nap ra for gó mag-ké szí tés (sa ját ter -
me lé sû alapanyagból)

011206 Zöld ség fel dol go zás (sa ját ter me lé sû alap anyag ból) 103907 Ku ko ri ca fõ zés (áru sí tás nél kül, sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

011206 Zöld ség fel dol go zás (sa ját ter me lé sû alap anyag ból) 103909 Gesz te nye massza-ké szí tés (nem köz vet len fo gyasz tás ra, sa ját
ter me lé sû alap anyag ból)

011206 Zöld ség fel dol go zás (sa ját ter me lé sû alap anyag ból) 103910 Egyéb zöld ség fel dol go zás, -tar tó sí tás (sa ját ter me lé sû alap -
anyag ból)

011206 Zöld ség fel dol go zás (sa ját ter me lé sû alap anyag ból) 104102 Nö vé nyi olaj gyár tá sa (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

011206 Zöld ség fel dol go zás (sa ját ter me lé sû alap anyag ból) 104202 Mar ga rin gyár tá sa (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

011207 Ko szo rú- és vi rág kö tés sa ját ter me lé sû nö vény bõl (nem mû vi -
rág ból)

011903 Ko szo rú- és vi rág kö tés sa ját ter mesz té sû nö vény bõl (nem mû vi -
rág ból)

011208 Ko szo rú alap ké szí tés szal má ból és szé ná ból 011904 Ko szo rú alap ké szí tés szal má ból és szé ná ból (sa ját ter me lé sû
alap anyag ból)

011301 Szõ lõ must, bor ter me lés (sa ját ter me lé sû alap anyag ból) 103203 Szõ lõ lé gyár tá sa (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

011301 Szõ lõ must, bor ter me lés (sa ját ter me lé sû alap anyag ból) 110203 Szõ lõ must-, bor ter me lés (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 012101 Szõ lõ ter mesz tés 

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 012201 Tró pu si gyü mölcs ter mesz té se 

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 012401 Al ma ter mé sû, csont hé jas ter mesz té se 

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 012501 Egyéb gyü mölcs, hé jas ter mé sû ter mesz té se

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 012801 Fû szer-, aro ma-, nar ko ti kus, gyógy nö vény ter mesz té se m.n.s.

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 012802 Gyógy nö vény ter mesz tés 

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 103101 Bur go nya fel dol go zás, -tar tó sí tás (nem sa ját ter me lé sû alap -
anyag ból) 
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011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 103901 Egyéb gyü mölcs-, zöld ség fel dol go zás, -tar tó sí tás m.n.s.

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 103902 Sa va nyú ság ké szí tés (nem sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 103903 Sa va nyú ság ké szí tés (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 103904 Pat to ga tott ku ko ri ca-, pi rí tott nap ra for gó mag-ké szí tés

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 103905 Pat to ga tott ku ko ri ca-, pi rí tott nap ra for gó mag-ké szí tés (sa ját ter -
me lé sû alapanyagból)

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 104102 Nö vé nyi olaj gyár tá sa (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 104202 Mar ga rin gyár tá sa (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 105201 Jég krém gyár tá sa

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 106101 Ma lom ipa ri ter mék gyár tá sa m.n.s.

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 106201 Ke mé nyí tõ, ke mé nyí tõ ter mék gyár tá sa

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 107101 Ke nyér, pék sü te mény és egyéb pék áru gyár tá sa m.n.s.

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 107102 Friss cuk rász ter mé kek ké szí té se (nem köz vet len fo gyasz tás ra)

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 107103 Friss kür tös ka lács ké szí té se (nem köz vet len fo gyasz tás ra)

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 107201 Egyéb tar tó sí tott lisz tes ké szít mény és sü te mény gyár tá sa m.n.s.

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 107202 Keksz- és os tya gyár tás

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 107203 Mé zes ka lács-ké szí tés

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 107301 Tész ta fé lék gyár tá sa

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 108101 Cu kor gyár tás

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 108201 Édes ség gyár tá sa m.n.s.

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 108202 Cu kor ka ké szí tés

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 108203 Cso ko lá dé és cso ko lá dé ké szít mé nyek gyártása

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 108204 Ka kaó és ka kaó ké szít mé nyek gyár tá sa

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 108301 Tea, ká vé fel dol go zá sa

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 108401 Fû szer, étel íze sí tõ gyár tá sa m.n.s.

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 108501 Kész étel gyár tá sa

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 108601 Ho mo ge ni zált, di é tás étel gyár tá sa

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 108901 M.n.s. egyéb élel mi szer gyár tá sa

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 109101 Ha szon ál lat-ele del gyár tá sa

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 109201 Hob bi ál lat-ele del gyár tá sa

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 110101 Desz til lált sze szes ital gyár tá sa m.n.s.

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 110102 Pá lin ka ké szí tés

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 110201 Bor ter me lés (vá sá rolt szõ lõ bõl) m.n.s.

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 110202 Pezs gõ ter me lés

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 110203 Szõ lõ must-, bor ter me lés (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 110301 Gyü mölcs bor ter me lé se m.n.s.

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 110401 Egyéb nem desz til lált, er jesz tett ital gyár tá sa

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 110501 Sör gyár tás

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 110601 Ma lá ta gyár tás

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 110703 Al ko hol men tes (üdí tõ)ital gyár tá sa

011302 Bio nö vény-ter me lés (gyü mölcs, szõ lõ, fû szer nö vény) 120001 Do hány ter mék gyár tá sa

011303 Gyü mölcs ter me lés 012201 Tró pu si gyü mölcs ter mesz té se 

011303 Gyü mölcs ter me lés 012301 Cit rus fé lék ter mesz té se

011303 Gyü mölcs ter me lés 012401 Al ma ter mé sû, csont hé jas ter mesz té se 

011303 Gyü mölcs ter me lés 012501 Egyéb gyü mölcs, hé jas ter mé sû ter mesz té se

011303 Gyü mölcs ter me lés 012601 Olaj tar tal mú gyü mölcs ter mesz té se

011304 Szõ lõ ter me lés 012101 Szõ lõ ter mesz tés 

011305 Gyü mölcs bor ter me lés (sa ját ter me lé sû alap anyag ból) 110302 Gyü mölcs bor ter me lés (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

011306 Fû szer- és ital nö vény ter me lé se 012701 Ital gyár tá si nö vény ter mesz té se

011306 Fû szer- és ital nö vény ter me lé se 012801 Fû szer-, aro ma-, nar ko ti kus, gyógy nö vény ter mesz té se m.n.s.

7. szám STATISZTIKAI KÖZLÖNY 899

Ré gi szak ma kód Szak ma kód ’08

Kód Meg ne ve zés Kód Meg ne ve zés



011306 Fû szer- és ital nö vény ter me lé se 023001 Er dõ gaz dál ko dói ha szon vé te lek gya kor lá sa (va don ter mõ egyéb 
er dei ter mék gyûjtése)

011307 Gyü mölcs fel dol go zás (sa ját ter me lé sû alap anyag ból) 103204 Gyü mölcs lé gyár tá sa (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

011307 Gyü mölcs fel dol go zás (sa ját ter me lé sû alap anyag ból) 110104 Gyü mölcs pá lin ka gyár tá sa  (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

011307 Gyü mölcs fel dol go zás (sa ját ter me lé sû alap anyag ból) 110302 Gyü mölcs bor ter me lés (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

012101 Tej ter mék ké szí tés (sa ját ter me lé sû te hén tej bõl) 105102 Tej ter mék ké szí tés (sa ját ter me lé sû te hén tej bõl)

012102 Szar vas mar ha-te nyész tés 014101 Tej hasz nú szar vas mar ha, bi valy te nyész té se

012102 Szar vas mar ha-te nyész tés 014201 Egyéb szar vas mar ha te nyész té se

012201 Ló te nyész tés 014301 Ló, ló fé le te nyész té se

012202 Tej ter mék ké szí tés (sa ját ter me lé sû juh-, kecs ke tej bõl) 105103 Tej ter mék ké szí tés (sa ját ter me lé sû juh-, kecs ke tej bõl)

012203 Juh te nyész tés 014501 Juh, kecs ke te nyész té se

012204 Kecs ke-, sza már-, bi valy-, ösz vér te nyész tés 014101 Tej hasz nú szar vas mar ha, bi valy te nyész té se

012204 Kecs ke-, sza már-, bi valy-, ösz vér te nyész tés 014201 Egyéb szar vas mar ha te nyész té se

012204 Kecs ke-, sza már-, bi valy-, ösz vér te nyész tés 014301 Ló, ló fé le te nyész té se

012204 Kecs ke-, sza már-, bi valy-, ösz vér te nyész tés 014501 Juh, kecs ke te nyész té se

012301 Ser tés te nyész tés 014601 Ser tés te nyész tés

012401 Ba rom fi te nyész tés 014701 Ba rom fi te nyész tés

012501 Mé hé szet 014902 Mé hé szet

012502 Egyéb ál la tok te nyész té se 014401 Te ve, te ve fé le te nyész té se

012502 Egyéb ál la tok te nyész té se 014901 Egyéb ál lat te nyész té se m.n.s.

012502 Egyéb ál la tok te nyész té se 014903 Hob bi ál lat te nyész té se

012502 Egyéb ál la tok te nyész té se 014904 Egyéb ál la ti ter mé kek ter me lé se

012502 Egyéb ál la tok te nyész té se 014905 Nyúl te nyész té se

012502 Egyéb ál la tok te nyész té se 014906 Éti csi ga gyûj té se

013001 Ve gyes gaz dál ko dás (nö vény ter me lés ál lat te nyész tés sel, egyik
rész ará nya sem éri el a 66%-ot)

015001 Ve gyes gaz dál ko dás (nö vény ter mesz tés ál lat te nyész tés sel,
egyik rész ará nya sem éri el a 66%-ot)

014101 Ko szo rú- és vi rág kö tés nem sa ját ter me lé sû nö vény bõl (nem
mû vi rág ból)

016302 Ko szo rú- és vi rág kö tés nem sa ját ter me lé sû nö vény bõl (nem
mû vi rág ból)

014102 Park- és kert épí tés, gon do zás 813001 Zöld te rü let-ke ze lés

014104 Nö vény ter me lé si, ker té sze ti és ki se gí tõ me zõ gaz da sá gi
szolgáltatás

016101 Nö vény ter mesz té si szol gál ta tás m.n.s.

014104 Nö vény ter me lé si, ker té sze ti és ki se gí tõ me zõ gaz da sá gi
szolgáltatás

016301 Be ta ka rí tást kö ve tõ szol gál ta tás m.n.s.

014104 Nö vény ter me lé si, ker té sze ti és ki se gí tõ me zõ gaz da sá gi
szolgáltatás

016401 Ve té si cé lú mag fel dol go zás

014105 Nö vény ter me lé si szol gál ta tás ké zi erõvel 016102 Nö vény ter mesz té si szol gál ta tás ké zi erõvel

014106 Me zõ gaz da sá gi kár te võ-ir tás 016103 Me zõ gaz da sá gi kár te võ ír tás

014201 Ál ta lá nos ál lat tar tá si és -te nyész té si szol gál ta tás 016201 Ál lat te nyész té si szol gál ta tás

015001 Vad gaz dál ko dá si ter mék elõ ál lí tás 017002 Vad gaz dál ko dá si ter mék elõ ál lí tás

015002 Vad gaz dál ko dá si szol gál ta tás 017001 Vad gaz dál ko dá si szol gál ta tás 

020101 Er dõ gaz dál ko dá si ter mék elõ ál lí tás 012901 Egyéb éve lõ nö vény ter mesz té se m.n.s.

020101 Er dõ gaz dál ko dá si ter mék elõ ál lí tás 012903 Ka rá csony fa ter mesz té se

020101 Er dõ gaz dál ko dá si ter mék elõ ál lí tás 021001 Er dé sze ti, egyéb er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség

020101 Er dõ gaz dál ko dá si ter mék elõ ál lí tás 022001 Fa ki ter me lés sa ját jo gon

020102 Nád gaz da sá gi és fûz te le pi te vé keny ség 012902 Nád gaz da sá gi és fûz te le pi te vé keny ség

020103 Er dei ter mé kek gyûj té se 023001 Er dõ gaz dál ko dói ha szon vé te lek gya kor lá sa (va don ter mõ egyéb 
er dei ter mék gyûjtése)

020201 Er dõ gaz dál ko dá si bér mun ka 024002 Er dé sze ti bér mun ka

020202 Ké zi- és gé pi fa ki ter me lés 024003 Ké zi és gé pi fa ki ter me lés bér mun ká ban

020203 Egyéb er dõ gaz dál ko dá si szol gál ta tá sok 024001 Er dé sze ti szol gál ta tás m.n.s.

050101 Ha lá szat 031201 Édes ví zi ha lá szat

050201 Hal te nyész tés 032201 Édes ví zi hal gaz dál ko dás

101001 Fe ke te szén bá nyá szat 051001 Fe ke te szén-bá nyá szat
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101001 Fe ke te szén bá nyá szat 099001 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

101001 Fe ke te szén bá nyá szat 192002 Szén- és tõ zeg bri kett gyár tá sa

102001 Bar na szén, lig nit bá nyá sza ta 052001 Bar na szén-, lig nit bá nyá szat

102001 Bar na szén, lig nit bá nyá sza ta 099001 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

102001 Bar na szén, lig nit bá nyá sza ta 192001 Kõ olaj-fel dol go zás m.n.s.

103001 Tõ zeg ki ter me lés 089201 Tõ zeg ki ter me lés 

103001 Tõ zeg ki ter me lés 099001 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

103001 Tõ zeg ki ter me lés 192001 Kõ olaj-fel dol go zás m.n.s.

111001 Kõ olaj-ki ter me lés 061001 Kõ olaj-ki ter me lés

111001 Kõ olaj-ki ter me lés 062001 Föld gáz ki ter me lés

112001 Kõ olaj-ki ter me lé si szol gál ta tás 091001 Kõ olaj ki ter me lé si szol gál ta tás

120001 Urán-, tó ri um érc bá nyá szat 072101 Urán-, tó ri um érc-bá nyá szat

120001 Urán-, tó ri um érc bá nyá szat 099001 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

131001 Vas érc bá nyá szat 071001 Vas érc bá nyá szat

131001 Vas érc bá nyá szat 099001 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

132001 Szí nes fém érc bá nyá sza ta 072901 Szí nes fém érc bá nyá sza ta

132001 Szí nes fém érc bá nyá sza ta 099001 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

141101 Épí tõ kõ, dí szí tõ kõ fej té se 081102 Épí tõ kõ, dí szí tõ kõ fej té se

141101 Épí tõ kõ, dí szí tõ kõ fej té se 099001 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

141201 Mész kõ, gipsz, kré ta bá nyá sza ta 081101 Mész kõ, gipsz, kré ta bá nyá sza ta m.n.s.

141201 Mész kõ, gipsz, kré ta bá nyá sza ta 099001 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

141301 Pa la bá nyá sza ta 081103 Pa la bá nyá sza ta

141301 Pa la bá nyá sza ta 099001 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

142101 Ka vics-, ho mok bá nyá szat 081201 Ka vics-, ho mok bá nyá szat

142101 Ka vics-, ho mok bá nyá szat 099001 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

142201 Agyag-, ka o lin bá nyá szat 081202 Agyag-, ka o lin bá nyá szat

142201 Agyag-, ka o lin bá nyá szat 099001 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

143001 Ve gyi ás vány bá nyá sza ta 089101 Ve gyi ás vány bá nyá sza ta

143001 Ve gyi ás vány bá nyá sza ta 099001 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

144001 Só ter me lés 089301 Só ki ter me lés

144001 Só ter me lés 099001 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

145001 Más ho va nem so rolt egyéb bá nyá szat 089901 M.n.s. egyéb bá nyá szat

145001 Más ho va nem so rolt egyéb bá nyá szat 099001 Egyéb bá nyá sza ti szol gál ta tás

151101 Vá gó ál la tok vá gá sa 101102 Vá gó ál la tok vá gá sa

151102 Hús fel dol go zás, -tar tó sí tás 101101 Hús fel dol go zás, -tar tó sí tás m.n.s.

151201 Ba rom fi hús fel dol go zá sa, tar tó sí tá sa 101201 Ba rom fi hús fel dol go zá sa, tar tó sí tá sa m.n.s.

151202 Ba rom fi ko pasz tás 101202 Ba rom fi ko pasz tás

151301 Hús ké szít mény gyár tá sa 101301 Hús ké szít mény gyár tá sa

151302 Ba rom fi hús-ké szít mény gyár tá sa 101302 Ba rom fi hús-ké szít mény gyár tá sa

151303 Tar tó sí tott hús ké szít mé nyek, -kon zer vek gyár tá sa 101304 Tar tó sí tott hús ké szít mé nyek, -kon zer vek gyár tá sa m.n.s.

151303 Tar tó sí tott hús ké szít mé nyek, -kon zer vek gyár tá sa 108501 Kész étel gyár tá sa

151304 Hús-, ba rom fi hús-ké szít mény gyár tás tól el kü lö nült füs tö lé se 101303 Hús-, ba rom fi hús-ké szít mény gyár tás tól el kü lö nült füs tö lé se

152001 Hal fel dol go zás 102001 Hal fel dol go zás, -tar tó sí tás

152001 Hal fel dol go zás 108501 Kész étel gyár tá sa

153101 Bur go nya fel dol go zás 103101 Bur go nya fel dol go zás, -tar tó sí tás (nem sa ját ter me lé sû alap -
anyag ból) 

153201 Gyü mölcs-, zöld ség lé gyár tá sa 103201 Gyü mölcs-, zöld ség lé gyár tá sa m.n.s.

153301 Sa va nyú ság ké szí tés 103902 Sa va nyú ság ké szí tés (nem sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

153302 Pat to ga tott ku ko ri ca, pi rí tott nap ra for gó mag-ké szí tés 103904 Pat to ga tott ku ko ri ca-, pi rí tott nap ra for gó mag-ké szí tés

153303 Ku ko ri ca fõ zés (áru sí tás nél kül) 103906 Ku ko ri ca fõ zés (áru sí tás nél kül)

153304 Egyéb zöld ség- és gyü mölcs fel dol go zás, -tar tó sí tás 103901 Egyéb gyü mölcs-, zöld ség fel dol go zás, -tar tó sí tás m.n.s.
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153304 Egyéb zöld ség- és gyü mölcs fel dol go zás, -tar tó sí tás 108501 Kész étel gyár tá sa

153305 Gesz te nye massza ké szí tés (nem köz vet len fo gyasz tás ra) 103908 Gesz te nye massza-ké szí tés (nem köz vet len fo gyasz tás ra)

154101 Nyers olaj gyár tá sa 104101 Olaj gyár tá sa (nem sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

154201 Fi no mí tott olaj gyár tá sa 104101 Olaj gyár tá sa (nem sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

154301 Mar ga rin gyár tá sa 104201 Mar ga rin gyár tá sa

155101 Tej ter mék gyár tá sa 105101 Tej ter mék gyár tá sa m.n.s.

155201 Jég krém gyár tá sa 105201 Jég krém gyár tá sa

156101 Ma lom ipa ri ter mék gyár tá sa 106101 Ma lom ipa ri ter mék gyár tá sa m.n.s.

156102 Ga bo na fé lék bér da rá lá sa 106102 Ga bo na fé lék bér da rá lá sa

156201 Ke mé nyí tõ gyár tá sa 106201 Ke mé nyí tõ, ke mé nyí tõ ter mék gyár tá sa

157101 Ha szon ál lat-ele del gyár tá sa 109101 Ha szon ál lat-ele del gyár tá sa

157201 Hob bi ál lat-ele del gyár tá sa 109201 Hob bi ál lat-ele del gyár tá sa

158101 Friss cuk rász ter mé kek ké szí té se (nem köz vet len fo gyasz tás ra) 107102 Friss cuk rász ter mé kek ké szí té se (nem köz vet len fo gyasz tás ra)

158102 Ke nyér, pék sü te mény és egyéb pék áru gyár tá sa 107101 Ke nyér, pék sü te mény és egyéb pék áru gyár tá sa m.n.s.

158103 Friss kür tös ka lács ké szí té se (nem köz vet len fo gyasz tás ra) 107103 Friss kür tös ka lács ké szí té se (nem köz vet len fo gyasz tás ra)

158201 Mé zes ka lács-ké szí tés 107203 Mé zes ka lács-ké szí tés

158202 Keksz- és os tya gyár tás 107202 Keksz- és os tya gyár tás

158203 Egyéb tar tó sí tott lisz tes ké szít mény és sü te mény gyár tá sa 107201 Egyéb tar tó sí tott lisz tes ké szít mény és sü te mény gyár tá sa m.n.s.

158301 Cu kor gyár tás 108101 Cu kor gyár tás

158401 Cu kor ka ké szí tés 108202 Cu kor ka ké szí tés

158402 Egyéb édes ség gyár tá sa 108201 Édes ség gyár tá sa m.n.s.

158403 Cso ko lá dé és cso ko lá dé ké szít mé nyek gyártása 108203 Cso ko lá dé és cso ko lá dé ké szít mé nyek gyártása

158404 Ka kaó és ka kaó-ké szít mé nyek gyár tá sa 108204 Ka kaó és ka kaó ké szít mé nyek gyár tá sa

158501 Tész ta fé lék gyár tá sa 107301 Tész ta fé lék gyár tá sa

158501 Tész ta fé lék gyár tá sa 108501 Kész étel gyár tá sa

158601 Tea, ká vé fel dol go zá sa 108301 Tea, ká vé fel dol go zá sa

158701 Pap ri ka da rá lás, -mes ter sé ges szá rí tás 108402 Pap ri ka da rá lá sa, mes ter sé ges szá rí tá sa

158702 Egyéb fû szer, étel íze sí tõ gyár tá sa 108401 Fû szer, étel íze sí tõ gyár tá sa m.n.s.

158801 Ho mo ge ni zált és di é tás étel gyár tá sa 108601 Ho mo ge ni zált, di é tás étel gyár tá sa

158901 Más ho va nem so rolt egyéb élel mi szer gyár tá sa 108901 M.n.s. egyéb élel mi szer gyár tá sa

159101 Desz til lált sze szes ital gyár tá sa 110101 Desz til lált sze szes ital gyár tá sa m.n.s.

159101 Desz til lált sze szes ital gyár tá sa 110102 Pá lin ka ké szí tés

159201 Etil al ko hol gyár tá sa 110103 Etil al ko hol gyár tá sa

159201 Etil al ko hol gyár tá sa 201401 Szer ves ve gyi alap anyag gyár tá sa

159301 Bor ter me lés (vá sá rolt szõ lõ bõl) 110201 Bor ter me lés (vá sá rolt szõ lõ bõl) m.n.s.

159302 Pezs gõ ter me lés 110202 Pezs gõ ter me lés

159401 Gyü mölcs bor ter me lé se (vá sá rolt gyü mölcs bõl) 110301 Gyü mölcs bor ter me lé se m.n.s.

159501 Egyéb nem desz til lált, er jesz tett ital gyár tá sa 110401 Egyéb nem desz til lált, er jesz tett ital gyár tá sa

159601 Sör gyár tás 110501 Sör gyár tás

159701 Ma lá ta gyár tás 110601 Ma lá ta gyár tás

159801 Szik víz ké szí tés 110702 Szik víz ké szí tés

159802 Ás vány víz és for rás víz pa lac ko zá sa 110701 Ás vány víz és for rás víz pa lac ko zá sa 

159803 Al ko hol men tes (üdí tõ)ital gyár tá sa 110703 Al ko hol men tes (üdí tõ)ital gyár tá sa

160001 Do hány ter mék gyár tá sa 120001 Do hány ter mék gyár tá sa

171101 Pa mut fo nás 131001 Tex til szá lak fo ná sa

171101 Pa mut fo nás 206001 Ve gyi szál gyár tá sa

171201 Gyap jú fo nás (ki vé ve fé sûs gyap jú fo nás) 131001 Tex til szá lak fo ná sa

171201 Gyap jú fo nás (ki vé ve fé sûs gyap jú fo nás) 206001 Ve gyi szál gyár tá sa

171301 Fé sûs gyap jú fo nás 131001 Tex til szá lak fo ná sa

171301 Fé sûs gyap jú fo nás 206001 Ve gyi szál gyár tá sa

171401 Len fo nás 131001 Tex til szá lak fo ná sa
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171401 Len fo nás 206001 Ve gyi szál gyár tá sa

171501 Se lyem fo nás 131001 Tex til szá lak fo ná sa

171501 Se lyem fo nás 206001 Ve gyi szál gyár tá sa

171601 Var ró cér na gyár tá sa 131001 Tex til szá lak fo ná sa

171701 Egyéb tex til szá lak fo ná sa 131001 Tex til szá lak fo ná sa

172101 Egyéb pa mut szö vés 132001 Tex til szö vés m.n.s.

172102 Kék fes tõ kel me elõ ál lí tá sa (sa ját elõ ál lí tá sú anyagból) 132002 Kék fes tõ kel me elõ ál lí tá sa (sa ját elõ ál lí tá sú anyagból)

172201 Gyap jú szö vés 132001 Tex til szö vés m.n.s.

172301 Fé sûs gyap jú szö vés 132001 Tex til szö vés m.n.s.

172401 Se lyem szö vés 132001 Tex til szö vés m.n.s.

172501 Egyéb tex til szö vés 132001 Tex til szö vés m.n.s.

173001 Tex til ki ké szí tés (nem sa ját elõ ál lí tá sú tex tí li á ból) 133001 Tex til ki ké szí tés (nem sa ját elõ ál lí tá sú tex tí li á ból) m.n.s.

173002 Kék fes tés (nem sa ját elõ ál lí tá sú tex tí li á ból) 133002 Kék fes tés (nem sa ját elõ ál lí tá sú tex tí li á ból)

174001 Kon fek ci o nált tex til áru gyár tá sa (ki vé ve ruházat) 139201 Kon fek ci o nált tex til áru gyár tá sa (ki vé ve: ru há zat) m.n.s.

174002 Nép- és ipar mû vé sze ti lak be ren de zé si tex til ter mék gyártása 139202 Nép- és ipar mû vé sze ti lak be ren de zé si tex til ter mék gyártása

174003 Go be lin szö vés 139203 Go be lin szö vés

175101 Egyéb szõ nyeg gyár tás 139301 Szõ nyeg gyár tás m.n.s.

175102 Nép mû vé sze ti szõ nyeg-ké szí tés 139302 Nép mû vé sze ti szõ nyeg ké szí tés

175201 Kö tél áru gyár tá sa 139401 Kö tél áru gyár tá sa

175201 Kö tél áru gyár tá sa 331901 Kö tél zet, ju ta vá szon és pony va ja ví tá sa

175301 Nem szõtt tex tí li ák, ter mé kek gyár tá sa (ki vé ve: ru há zat) 139501 Nem szõtt tex tí lia és ter mék gyár tá sa (ki vé ve: ru há zat)

175401 Gomb kö tés és pa szo mány ter mék gyár tá sa 139902 Gomb kö tés és pa szo mány ter mék gyár tá sa

175402 Más ho va nem so rolt, egyéb tex til ter mék gyár tá sa 139601 Mû sza ki tex til áru gyár tá sa

175402 Más ho va nem so rolt, egyéb tex til ter mék gyár tá sa 139901 M.n.s. egyéb tex til ter mék gyár tá sa

175402 Más ho va nem so rolt, egyéb tex til ter mék gyár tá sa 331901 Kö tél zet, ju ta vá szon és pony va ja ví tá sa

175403 Mû- és gé pi hím zett ter mék ké szí té se (vég ben, sza lag ban, mo tí -
vum ban)

139903 Mû- és gé pi hím zett ter mék ké szí té se (vég ben, sza lag ban, mo tí -
vum ban)

175405 Ké zi szõt tes, nec cel tá ru és csip ke ké szí tés, ké zi hímzés 139904 Ké zi szõt tes, nec cel tá ru és csip ke ké szí tés, ké zi hímzés

175407 Ké zi mun ka elõ nyo más 139905 Ké zi mun ka-elõ nyo más

176001 Egyéb kö tött, hur kolt kel me gyár tá sa 139101 Kö tött, hur kolt kel me gyár tá sa m.n.s.

176002 Kö tött, hur kolt füg göny kel me ké szí tés 139102 Kö tött, hur kolt füg göny kel me ké szí tés

177101 Kö tött, hur kolt ha ris nya fé lék gé pi gyár tá sa 143101 Kö tött, hur kolt ha ris nya fé lék gyár tá sa m.n.s.

177102 Gé pi kö tött, hur kolt ha ris nya fé lék össze ál lí tá sa 143102 Gé pi kö tött, hur kolt ha ris nya fé lék össze ál lí tá sa

177103 Ké zi kö té sû, hor go lá sú ha ris nya fé lék gyártása 143103 Ké zi kö té sû, hor go lá sú ha ris nya fé lék gyártása

177104 Tex til alap anya gú láb be li gyár tá sa 141904 Tex til alap anya gú láb be li gyár tá sa

177201 Gé pi kö tött, hur kolt pu ló ver fé lék gyár tá sa 143901 Gé pi kö tött, hur kolt pu ló ver fé lék gyár tá sa m.n.s.

177202 Kö tött, hur kolt, hor golt pu ló ver fé lék össze ál lí tá sa 143902 Kö tött, hur kolt, hor golt pu ló ver fé lék össze ál lí tá sa

177203 Ké zi kö té sû, hor go lá sú pu ló ver fé lék gyártása 143903 Ké zi kö té sû, hor go lá sú pu ló ver fé lék gyártása

181001 Bõr ru há zat gyár tá sa 141101 Bõr ru há zat gyár tá sa m.n.s.

181001 Bõr ru há zat gyár tá sa 329901 Egyéb ve gyes jel le gû ipar i ter mék gyár tá sa m.n.s.

181002 Bõr ru há za ti ter mék össze ál lí tá sa 141102 Bõr ru há za ti ter mék össze ál lí tá sa

182101 Mun ka ru há zat gyár tá sa 141201 Mun ka ru há zat gyár tá sa

182201 Fel sõ ru há zat gyár tá sa (sza bó) 141301 Fel sõ ru há zat gyár tá sa, sza bó (ki vé ve: mun ka ru há zat) m.n.s.

182202 Fel sõ ru há za ti ter mék össze ál lí tá sa 141302 Fel sõ ru há za ti ter mék össze ál lí tá sa

182203 Egyen ru há zat gyár tá sa 141303 Egyen ru há zat gyár tá sa

182204 Nép- és ipar mû vé sze ti fel sõ ru há zat gyár tá sa 141304 Nép- és ipar mû vé sze ti fel sõ ru há zat gyár tá sa

182302 Al só ru há zat gyár tá sa 141401 Al só ru há zat gyár tá sa m.n.s.

182303 Al só ru há za ti ter mék össze ál lí tá sa 141402 Al só ru há za ti ter mék össze ál lí tá sa

182402 Bõr-, szõr me ru há za ti ki egé szí tõk gyár tá sa 141903 Bõr-, szõr me ru há za ti ki egé szí tõk gyár tá sa

182403 Für dõ ru ha ké szí tés 141902 Für dõ ru ha ké szí tés

182404 Öl tö zék ki egé szí tõ gyár tá sa 141901 Öl tö zék ki egé szí tõ gyár tá sa m.n.s.
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182405 Bé bi ru há zat gyár tá sa 141905 Bé bi ru há zat gyár tá sa

182406 Egyéb ru há za ti ter mé kek össze ál lí tá sa 141906 Egyéb ru há za ti ter mé kek össze ál lí tá sa

182407 Spe ci á lis ver seny sport ru há zat gyár tá sa 141907 Spe ci á lis ver seny sport ru há zat gyár tá sa

182408 Egyéb nép- és ipar mû vé sze ti ru há zat gyár tá sa 141908 Egyéb nép- és ipar mû vé sze ti ru há zat gyár tá sa

183001 Szõr me- és szûcs ipa ri ter mé kek gyár tá sa 132001 Tex til szö vés m.n.s.

183001 Szõr me- és szûcs ipa ri ter mé kek gyár tá sa 139101 Kö tött, hur kolt kel me gyár tá sa m.n.s.

183001 Szõr me- és szûcs ipa ri ter mé kek gyár tá sa 142001 Szõr me- és szûcs ipa ri ter mé kek gyár tá sa m.n.s.

183002 Szõr me ki ké szí tés és -fes tés 151102 Szõr me ki ké szí tés és -fes tés

183003 Nép- és ipar mû vé sze ti szõr me cikk gyár tá sa 142002 Nép- és ipar mû vé sze ti szõr me cikk gyár tá sa

191001 Bõr ki ké szí tés 151101 Bõr ki ké szí tés

192001 Ál lat-fel sze re lé si bõr cik kek ké szí té se 151202 Ál lat fel sze re lé si bõr cik kek ké szí té se

192002 Bõr-, mû bõr ter mé kek gyár tá sa (bõr ru há zat, láb be li nélkül) 151201 Bõr-, mû bõr ter mé kek gyár tá sa (ki vé ve: bõr ru há zat, láb be li)
m.n.s.

192003 Nép- és ipar mû vé sze ti bõr ter mék gyár tá sa 151203 Nép- és ipar mû vé sze ti bõr ter mék gyár tá sa

193001 Láb be li gyár tás 152001 Láb be li gyár tás m.n.s.

193003 Nép- és ipar mû vé sze ti láb be li gyár tás 152002 Nép- és ipar mû vé sze ti láb be li gyár tás

201001 Egyéb fû rész áru gyár tás 161001 Fû rész áru gyár tás m.n.s.

201002 Táb lá ba össze nem ál lí tott par ket ta-, ha jó pad ló-ké szí tés 161002 Táb lá ba össze nem ál lí tott par ket ta-, ha jó pad ló-ké szí tés

202001 Fa le mez gyár tás 162101 Fa le mez gyár tás

203001 Épü let asz ta los-ipa ri ter mék gyár tá sa 162301 Épü let asz ta los-ipa ri ter mék gyár tá sa

203002 Táb lá ba össze ál lí tott par ket ta-, ha jó pad ló-ké szí tés 162201 Par ket ta gyár tás

203003 Sa ját gyár tá sú fa épü let hely szí ni össze sze re lé se, fel ál lí tá sa 412005 Sa ját gyár tá sú fa épü let hely szí ni össze sze re lé se, fel ál lí tá sa

204001 Tá ro ló fa ter mék gyár tá sa 162401 Tá ro ló fa ter mék gyár tá sa

204002 Tá ro ló fa ter mék, ra ko dó lap ja ví tá sa 331904 Tá ro ló fa ter mék, ra ko dó lap ja ví tá sa

205101 Egyéb fa tö meg cikk gyár tás 162901 Fa tö meg cikk gyár tás m.n.s.

205101 Egyéb fa tö meg cikk gyár tás 329901 Egyéb ve gyes jel le gû ipar i ter mék gyár tá sa m.n.s.

205101 Egyéb fa tö meg cikk gyár tás 329902 Ko por só ké szí tés

205101 Egyéb fa tö meg cikk gyár tás 331901 Kö tél zet, ju ta vá szon és pony va ja ví tá sa

205102 Fa esz ter gá lyos, fa szob rá sza ti ter mé kek gyártása 162902 Fa esz ter gá lyos, fa szob rá sza ti ter mé kek gyártása

205102 Fa esz ter gá lyos, fa szob rá sza ti ter mé kek gyártása 329901 Egyéb ve gyes jel le gû ipar i ter mék gyár tá sa m.n.s.

205102 Fa esz ter gá lyos, fa szob rá sza ti ter mé kek gyártása 331901 Kö tél zet, ju ta vá szon és pony va ja ví tá sa

205103 Nép- és ipar mû vé sze ti fa tö meg cikk-gyár tás 162903 Nép- és ipar mû vé sze ti fa tö meg cikk gyár tá sa

205104 Fa alap anya gú dísz tárgy ké szí tés 162904 Fa alap anya gú dísz tárgy ké szí tés

205201 Pa ra fa-, fo not tá ru gyár tá sa 162905 Pa ra fa-, fo not tá ru gyár tá sa

205201 Pa ra fa-, fo not tá ru gyár tá sa 329903 Pa ra fa men tõ fel sze re lés gyár tá sa

205202 Fo not tá ru ké szí té se ké zi mun ká val 162906 Fo not tá ru ké szí té se ké zi mun ká val

211101 Pa pír ipa ri rost anyag gyár tá sa 171101 Pa pír ipa ri rost anyag gyár tá sa

211201 Pa pír gyár tás 171201 Pa pír gyár tás

212101 Pa pír cso ma go ló esz köz gyár tá sa 172101 Pa pír cso ma go ló esz köz gyár tá sa

212201 Ház tar tá si, egész ség ügyi pa pír ter mék gyár tá sa 172201 Ház tar tá si, egész ség ügyi pa pír ter mék gyár tá sa

212301 Iro dai pa pír áru gyár tá sa 172301 Iro dai pa pír áru gyár tá sa

212401 Ta pé ta gyár tás 172401 Ta pé ta gyár tás

212501 Szí vott rost anyag ból ké szült pa pír áru gyár tá sa 172903 Szí vott rost anyag ból ké szült pa pír áru gyár tá sa

212502 Pa pír ala pú dísz tárgy ké szí tés 172902 Pa pír ala pú dísz tárgy ké szí tés

212503 Egyéb más ho va nem so rolt pa pír ter mék gyár tá sa 172901 Egyéb m.n.s. pa pír ter mék gyár tá sa

221101 Könyv- és tér kép ki adás 581101 Könyv- és tér kép ki adás

221101 Könyv- és tér kép ki adás 581102 En cik lo pé dia stb. ki adá sa CD-ROM-on

221101 Könyv- és tér kép ki adás 581103 Han gos-könyv ki adás

221101 Könyv- és tér kép ki adás 581201 Cím tá rak, le ve le zõ jegy zé kek ki adá sa

221201 Na pi lap ki adás 581301 Na pi lap ki adás m.n.s.

221301 Idõ sza ki ki ad vány ki adá sa 581401 Fo lyó irat, idõ sza ki ki ad vány ki adá sa m.n.s.
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221401 Hang fel vé tel-ki adás 592001 Hang fel vé tel-ki adás

221402 Nyom ta tott ze ne mû ki adá sa 592002 Nyom ta tott ze ne mû ki adá sa

221501 Egyéb nyom dai ter mé kek ki adá sa 581901 Egyéb ki adói te vé keny ség m.n.s.

222101 Na pi lap nyo más 181101 Na pi lap nyo más

222201 Könyv- és ze ne mû nyo más 181201 Könyv- és ze ne mû nyo más

222202 Idõ sza ki ki ad vány nyo má sa 181202 Idõ sza ki ki ad vány nyo má sa

222203 Egyéb nyom dai ter mé kek nyo má sa 181203 Egyéb nyom dai ter mé kek nyo má sa

222301 Könyv kö tés 181401 M.n.s. könyv kö tés, kap cso ló dó szol gál ta tás

222302 Egyéb nyom ta tott pa pír ter mék kö té se 181402 Egyéb nyom ta tott pa pír ter mék kö té se

222404 Nyom dai elõ ké szí tõ te vé keny ség 181301 M.n.s.nyom dai elõ ké szí tõ te vé keny ség

222501 Ki se gí tõ nyom dai te vé keny ség 181302 Ki egé szí tõ nyom dai te vé keny ség

223101 Hang fel vé tel-sok szo ro sí tás 182001 Hang fel vé tel-sok szo ro sí tás

223201 Vi deo fel vé tel sok szo ro sí tá sa 182002 Vi deo fel vé tel sok szo ro sí tá sa

223301 Szá mí tó gé pes adat hor do zó sok szo ro sí tá sa 182003 Szá mí tó gé pes adat hor do zó sok szo ro sí tá sa

231001 Koksz gyár tás 191001 Koksz gyár tás

232001 Kõ olaj-fel dol go zás 192001 Kõ olaj-fel dol go zás m.n.s.

241101 Ipar i gáz gyár tá sa 201101 Ipar i gáz gyár tá sa

241201 Szí ne zék, pig ment gyár tá sa 201201 Szí ne zék, pig ment gyár tá sa

241301 Szer vet len ve gyi alap anyag gyár tá sa 201301 Szer vet len ve gyi alap anyag gyár tá sa

241401 Szer ves ve gyi alap anyag gyár tá sa 201401 Szer ves ve gyi alap anyag gyár tá sa

241501 Mû trá gya, nit ro gén ve gyü let gyár tá sa 201501 Mû trá gya, nit ro gén ve gyü let gyár tá sa

241601 Mû anyag-alap anyag gyár tá sa 201601 Mû anyag-alap anyag gyár tá sa

241701 Szin te ti kus ka u csuk gyár tá sa 201701 Szin te ti kus ka u csuk alap anyag gyár tá sa

242001 Me zõ gaz da sá gi ve gyi ter mék gyár tá sa 202001 Me zõ gaz da sá gi ve gyi ter mék gyár tá sa

243001 Ol dó szer, hí gí tó gyár tá sa 203002 Ol dó szer, hí gí tó gyár tá sa

243002 Fes ték, be vo nó anyag gyár tá sa 203001 Fes ték, be vo nó anyag gyár tá sa m.n.s.

244101 Gyógy szer alap anyag-gyár tás 211001 Gyógy szer alap anyag-gyár tás

244201 Gyógy szer ké szít mény gyár tá sa 212001 Gyógy szer ké szít mény gyár tá sa

245101 Szap pan ké szí tés 204102 Szap pan ké szí tés

245102 Egyéb tisz tí tó szer gyár tá sa 204101 Tisz tí tó szer gyár tá sa m.n.s.

245201 Test ápo lá si cikk gyár tá sa 204201 Test ápo lá si cikk gyár tá sa

246101 Rob ba nó anyag gyár tá sa 205101 Rob ba nó anyag gyár tá sa

246201 Ra gasz tó gyár tás 205201 Ra gasz tó szer gyár tás

246301 Il ló olaj gyár tás 205301 Il ló olaj gyár tás

246401 Fény ké pé sze ti ve gyi anyag gyár tá sa 205902 Fény ké pé sze ti ve gyi anyag gyár tá sa

246501 Fel vé tel nél kü li hang-, kép-, adat hor do zó gyár tá sa 268001 Mág ne ses, op ti kai in for má ció hor do zó gyártása

246601 Más ho va nem so rolt, egyéb ve gyi ter mék gyár tá sa 205901 Egyéb ve gyi ter mék gyár tá sa m.n.s. 

246601 Más ho va nem so rolt, egyéb ve gyi ter mék gyár tá sa 261101 Elekt ro ni kai al kat rész gyár tá sa

246602 Tin ta-, tus gyár tás 205903 Tin ta-, tus gyár tás

246602 Tin ta-, tus gyár tás 261101 Elekt ro ni kai al kat rész gyár tá sa

247001 Ve gyi szál gyár tá sa 206001 Ve gyi szál gyár tá sa

251101 Gu mi ab roncs, gu mi töm lõ gyár tá sa 221101 Gu mi ab roncs, gu mi töm lõ gyár tá sa m.n.s.

251201 Gu mi ab roncs új ra fu tó zá sa, fel újí tá sa 221102 Gu mi ab roncs új ra fu tó zá sa, fel újí tá sa

251301 Egyéb gu mi ter mék gyár tá sa 221901 Egyéb gu mi ter mék gyár tá sa

251302 Egyéb gu mi ter mék ja ví tá sa (ki vé ve: gu mi ab roncs) 331905 Egyéb gu mi ter mék ja ví tá sa (ki vé ve: gu mi ab roncs)

252101 Mû anyag fél kész ter mé kek gyár tá sa 222101 Mû anyag lap, le mez, fó lia, csõ, pro fil gyár tá sa m.n.s.

252102 Mû anyag kész ter mé kek gyár tá sa 222101 Mû anyag lap, le mez, fó lia, csõ, pro fil gyár tá sa m.n.s.

252103 Mû anyag ter mé kek ja ví tá sa 331906 Mû anyag ter mé kek ja ví tá sa

252201 Mû anyag cso ma go ló esz köz gyár tá sa 222201 Mû anyag cso ma go ló esz köz gyár tá sa

252202 PVC-he gesz tés 222102 PVC-he gesz tés

252301 Mû anyag épí tõ anyag gyár tá sa 222301 Mû anyag épí tõ anyag gyár tá sa
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252302 Sa ját gyár tá sú mû anyag épü let hely szí ni össze sze re lé se, fel ál lí -
tá sa

412006 Sa ját gyár tá sú mû anyag épü let hely szí ni össze sze re lé se, fel ál lí -
tá sa

252401 Egyéb más ho va nem so rolt mû anyag ter mék gyár tá sa 222901 Egyéb mû anyag ter mék gyár tá sa m.n.s.

252401 Egyéb más ho va nem so rolt mû anyag ter mék gyár tá sa 273301 Sze rel vény gyár tá sa

252401 Egyéb más ho va nem so rolt mû anyag ter mék gyár tá sa 329901 Egyéb ve gyes jel le gû ipar i ter mék gyár tá sa m.n.s.

252403 Köz hasz ná la tú mû anyag cik kek gyár tá sa 222902 Köz hasz ná la tú mû anyag cik kek gyár tá sa

252404 Gra ví ro zás, fes tés mû anyag ra bér mun ká ban 222903 Gra ví ro zás, fes tés mû anyag ra bér mun ká ban

261101 Sík üveg gyár tás 231101 Sík üveg gyár tás m.n.s.

261102 Sík üveg csi szo lá sa 231102 Sík üveg csi szo lá sa

261201 Sík üveg to vább fel dol go zá sa 231201 Sík üveg to vább fel dol go zá sa

261301 Egyéb öb lös üveg gyár tás 231301 Egyéb öb lös üveg gyár tás

261302 Nép- és ipar mû vé sze ti öb lös üveg gyár tás 231302 Nép- és ipar mû vé sze ti öb lös üveg gyár tás

261303 Gra ví ro zás, fes tés öb lös üveg re bér mun ká ban 231303 Gra ví ro zás, fes tés öb lös üveg re bér mun ká ban

261304 Öb lös üveg csi szo lá sa 231304 Öb lös üveg csi szo lá sa

261401 Üveg szál gyár tás 231401 Üveg szál gyár tás

261501 Mû sza ki üveg ter mék gyár tá sa 231901 Mû sza ki üveg ter mék gyár tá sa m.n.s.

261502 Ipar mû vé sze ti dísz üveg gyár tá sa 231902 Ipar mû vé sze ti dísz üveg gyár tá sa

261503 Egyéb üveg ter mék, -dísz tárgy ké szí tés 231903 Egyéb üveg ter mék, -dísz tárgy-ké szí tés

261504 Gra ví ro zás, fes tés mû sza ki, egyéb üveg re bér mun ká ban 231904 Gra ví ro zás, fes tés mû sza ki, egyéb üveg re bér mun ká ban

261505 Mû sza ki üveg ter mék ja ví tá sa 231905 Mû sza ki üveg ter mék ja ví tá sa

261506 Mû sza ki üveg csi szo lá sa 231906 Mû sza ki üveg csi szo lá sa

262101 Egyéb ház tar tá si ke rá mia gyár tá sa 234101 Egyéb ház tar tá si ke rá mia gyár tá sa

262102 Nép- és ipar mû vé sze ti ház tar tá si ke rá mia gyár tá sa 234102 Nép- és ipar mû vé sze ti ház tar tá si ke rá mia gyár tá sa

262103 Ke rá mia dísz tárgy ké szí tés, por ce lán fes tés 234103 Ke rá mia dísz tárgy ké szí tés, por ce lán fes tés

262201 Egész ség ügyi ke rá mia gyár tá sa 234201 Egész ség ügyi ke rá mia gyár tá sa

262301 Ke rá mia szi ge te lõ gyár tá sa 234301 Ke rá mia szi ge te lõ gyár tá sa

262401 Mû sza ki ke rá mia gyár tá sa 234401 Mû sza ki ke rá mia gyár tá sa

262501 Nem épí té si cé lú egyéb ke rá mia ter mék gyár tá sa 234903 Nem épí té si cé lú egyéb ke rá mia ter mék gyár tá sa

262502 Egyéb né pi- és ipar mû vé sze ti ke rá mia ter mék gyár tá sa 234902 Egyéb né pi- és ipar mû vé sze ti ke rá mia ter mék gyár tá sa

262503 Egyéb más ho va nem so rolt ke rá mia ter mék gyár tá sa 234901 Egyéb m.n.s. ke rá mia ter mék gyár tá sa

262601 Tûz ál ló ke rá mia ter mék gyár tá sa 232001 Tûz ál ló ter mék gyár tá sa

263001 Ke rá mia csem pe, lap gyár tá sa 233101 Ke rá mia csem pe, -la p gyár tá sa

264001 Ége tett agyag épí tõ anyag gyár tá sa 233201 Ége tett agyag épí tõ anyag gyár tá sa

264002 Ége tett agyag, épí tõ anyag ja ví tá sa 331907 Ége tett agyag, épí tõ anyag ja ví tá sa

265101 Ce ment gyár tás 235101 Ce ment gyár tás

265201 Mész gyár tás (mész ol tás, mész ége tés) 235201 Mész gyár tás (mész ol tás, mész ége tés)

265301 Gipsz gyár tás 235202 Gipsz gyár tás

266101 Épí té si be ton ter mék gyár tá sa 236101 Épí té si be ton ter mék gyár tá sa

266201 Épí té si gipsz ter mék gyár tá sa 236201 Épí té si gipsz ter mék gyár tá sa

266301 Elõ re ke vert be ton gyár tá sa (transz port be ton) 236301 Elõ re ke vert be ton gyár tá sa

266401 Ha barcs gyár tás 236401 Ha barcs gyár tás

266501 Vá lyog ve tés 236502 Vá lyog ve tés

266502 Egyéb szál erõ sí té sû ce ment gyár tá sa 236501 Egyéb szál erõ sí té sû ce ment gyár tá sa

266601 Egyéb be ton-, gipsz-, ce ment ter mék gyár tá sa 236901 Egyéb be ton-, gipsz-, ce ment ter mék gyár tá sa

267001 Kõ fa ra gás, épü let szob rá szat (mû hely ben) 237002 Kõ fa ra gás, épü let szob rá szat (mû hely ben)

267002 Egyéb kõ meg mun ká lás 237001 Egyéb kõ meg mun ká lás

268101 Csi szo ló ter mék gyár tá sa 239101 Csi szo ló ter mék gyár tá sa

268102 Csi szo ló ter mék üzem be he lye zé se 332006 Csi szo ló ter mék üzem be he lye zé se

268103 Csi szo ló ter mék ja ví tá sa 331908 Csi szo ló ter mék ja ví tá sa

268201 Más ho va nem so rolt, egyéb nem fém ás vá nyi ter mék gyár tá sa 239901 Egyéb nem fém ás vá nyi ter mék gyár tá sa m.n.s. 

271001 Vas-, acél-, vas öt vö zet-alap anyag gyár tá sa 241001 Vas-, acél-, vas öt vö zet-alap anyag gyár tá sa
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272101 Ön tött vas csõ gyár tá sa 245102 Ön tött vas csõ gyár tá sa

272201 Acél csõ gyár tás 242001 Acél csõ gyár tás

273101 Hi de gen hú zott vas-, acél ter mék gyár tá sa 243101 Hi de gen hú zott vas-, acél ter mék gyár tá sa

273201 Hi de gen hen ge relt kes keny acél sza lag gyár tá sa 243201 Hi de gen hen ge relt kes keny acél sza lag gyár tá sa

273301 Hi de gen ala kí tott acél idom gyár tá sa 243301 Hi de gen ala kí tott acél idom gyár tá sa

273401 Acél hu zal gyár tás 243401 Acél hu zal gyár tás

274101 Ne mes fém gyár tás 244101 Ne mes fém gyár tás

274201 Alu mí ni um gyár tás 244201 Alu mí ni um gyár tás

274301 Ólom, cink, ón gyár tá sa 244301 Ólom, cink, ón gyár tá sa

274401 Réz gyár tá sa 244401 Réz gyár tás

274501 Egyéb nem vas fém gyár tá sa 244501 Egyéb nem vas fém gyár tá sa

275101 Vas ön tés 245101 Vas ön tés m.n.s.

275201 Acél ön tés 245201 Acél ön tés

275301 Könnyû fém ön tés 245301 Könnyû fém ön tés

275401 Egyéb nem vas fém ön té se 245401 Egyéb nem vas fém ön té se

281101 Fém szer ke zet ter mék gyár tá sa 251101 Fém szer ke zet gyár tá sa

281102 Fém szer ke zet ja ví tá sa 331101 Fém szer ke zet ja ví tá sa

281103 Sa ját gyár tá sú fém szer ke zet hely szí ni sze re lé se 439911 Sa ját gyár tá sú fém szer ke zet hely szí ni sze re lé se

281201 Fém épü let elem gyár tá sa 251201 Fém épü let elem gyár tá sa

281201 Fém épü let elem gyár tá sa 331109 Fém épü let elem ja ví tá sa 

282101 Fém tar tály gyár tá sa 252901 Fém tar tály gyár tá sa

282102 Fém tar tály ja ví tá sa 331106 Fém tar tály ja ví tá sa

282201 Fû té si ka zán, ra di á tor gyár tá sa 252101 Köz pon ti fû té si ka zán, ra di á tor gyár tá sa

282201 Fû té si ka zán, ra di á tor gyár tá sa          331110 Fû té si ka zán, ra di á tor ja ví tá sa          

282202 Fû té si ka zán (ipar i ka pa ci tá sú) üzem be he lye zé se, javítása 332003 Ke men ce üzem be he lye zé se

283001 Gõz ka zán gyár tá sa 253001 Gõz ka zán gyár tá sa

283001 Gõz ka zán gyár tá sa 331111 Gõz ka zán ja ví tá sa

283002 Gõz ka zán üzem be he lye zé se, ja ví tá sa 332004 Nem ház tar tá si hû tõ, lég ál la pot-sza bá lyo zó üzem be helyezése

284001 Fém nyo más, fém ko vá cso lás, saj to lás, pré se lés 255001 Fém nyo más, fém ko vá cso lás, saj to lás, pré se lés

284002 Por ko há szat 255002 Por ko há szat

285101 Fém fe lü let ke ze lé se 256101 Fém fe lü let-ke ze lés

285201 Fém esz ter gá lás 256203 Fém esz ter gá lá sa

285202 Fém he gesz tés, for rasz tás 256202 Fém he gesz té se, for rasz tá sa

285203 Egyéb fém meg mun ká lás 256201 Fém meg mun ká lás m.n.s.

285203 Fém meg mun ká lás 331118 Fém meg mun ká lás

285204 Gra ví ro zás fém fe lü let re, bér mun ká ban 256204 Gra ví ro zás fém fe lü let re, bér mun ká ban

286101 Evõ esz köz, kés áru gyár tá sa 257101 Evõ esz köz gyár tá sa

286101 Evõ esz köz, kés áru gyár tá sa 331112 Evõ esz köz, kés áru ja ví tá sa

286201 Ké zi szer szám-gyár tás 257301 Ké zi szer szám gyár tás

286201 Szer szám gyár tás 331117 Ké zi szer szám ja ví tás

286202 Gép szer szám gyár tás 257302 Gép szer szám gyár tás

286203 Ké zi- és gé pi szer szám ja ví tá sa 331219 Gé pi meg haj tá sú ké zi szer szám ja ví tá sa

286302 La kat-, zár gyár tás 257201 La kat-, zár gyár tás

286303 Zár, -sze rk eze t üzem be he lye zé se, ja ví tá sa 331104 Zár, -sze rk eze t ja ví tá sa

286303 Zár, -sze rk eze t üzem be he lye zé se, ja ví tá sa 332027 Zár, -sze rk eze t üzem be he lye zé se

287101 Vas, acél tá ro ló esz köz gyár tá sa 259101 Vas, acél tá ro ló esz köz gyár tá sa

287102 Vas, acél tá ro ló esz köz üzem be he lye zé se, ja ví tá sa 331105 Vas, acél tá ro ló esz köz ja ví tá sa

287102 Vas, acél tá ro ló esz köz üzem be he lye zé se, ja ví tá sa 332026 Vas, acél tá ro ló esz köz üzem be he lye zé se

287201 Könnyû fém cso ma go ló esz köz-gyár tás 259201 Könnyû fém cso ma go ló esz köz gyár tá sa

287201 Könnyû fém cso ma go ló esz köz gyár tá sa 331113 Könnyû fém cso ma go ló esz köz ja ví tá sa

287301 Hu zal ter mék gyár tá sa 259301 Hu zal ter mék gyár tá sa
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287301 Hu zal ter mék gyár tá sa 331114 Hu zal ter mék ja ví tá sa

287401 Kö tõ elem, csa var gyár tá sa 259401 Kö tõ elem, csa var gyár tá sa

287401 Kö tõ elem, csa var gyár tá sa 331115 Kö tõ elem, csa var ja ví tá sa

287501 Bronz, réz mû ves dísz mû áru és ha son ló ter mék gyár tá sa 259905 Bronz, réz mû ves dísz mû áru és ha son ló ter mék gyár tá sa

287501 Más ho vá nem so rolt egyéb fém fel dol go zá si ter mék gyártá sa 331116 Más ho vá nem so rolt egyéb fém fel dol go zá si ter mék ja ví tá sa

287502 Ház tar tá si és egyéb fém tö meg cikk gyár tás 259904 Ház tar tá si és egyéb fém tö meg cikk gyár tá sa

287503 Nép- és ipar mû vé sze ti fém fel dol go zá si ter mék gyártása 259903 Nép- és ipar mû vé sze ti fém fel dol go zá si ter mék gyártása

287504 Fém dísz tárgy ké szí tés 259902 Fém dísz tárgy ké szí té se

287505 Más ho va nem so rolt egyéb fém fel dol go zá si ter mék gyár tá sa 259901 M.n.s. egyéb fém fel dol go zá si ter mék gyár tá sa

291101 Mo tor, tur bi na gyár tá sa (lé gi, köz úti jár mû mo tor nélkül) 281101 Mo tor, tur bi na gyár tá sa (ki vé ve: lé gi, -köz úti jár mû-mo tor)

291102 Mo tor, tur bi na üzem be he lye zé se (lé gi, köz úti jár mû mo tor
nélkül)

332007 Mo tor, tur bi na üzem be he lye zé se (lé gi, köz úti jár mû mo tor
nélkül)

291103 Mo tor, tur bi na ja ví tá sa (lé gi, köz úti jár mû mo tor nélkül) 331220 Mo tor, tur bi na ja ví tá sa (lé gi, köz úti jár mû mo tor nélkül)

291201 Szi vattyú, komp resszor gyár tá sa 281201 Hid ra u li kus, pne u ma ti kus be ren de zés gyártása

291201 Szi vattyú, komp resszor gyár tá sa 281301 Egyéb szi vattyú, komp resszor gyár tá sa

291202 Szi vattyú, komp resszor üzem be he lye zé se 332008 Szi vattyú, komp resszor üzem be he lye zé se

291203 Szi vattyú, komp resszor ja ví tá sa 331217 Szi vattyú, komp resszor ja ví tá sa

291301 Csa p, sze lep gyár tá sa 281201 Hid ra u li kus, pne u ma ti kus be ren de zés gyártása

291301 Csa p, sze lep gyár tá sa 281401 Csa p, sze lep gyár tá sa

291302 Ipar i, tech no ló gi ai csa p, sze lep ja ví tá sa 331216 Ipar i, tech no ló gi ai csa p, sze lep ja ví tá sa

291401 Csap ágy, erõ át vi te li elem gyár tá sa 281501 Csap ágy, erõ át vi te li elem gyár tá sa

291402 Csap ágy, erõ át vi te li elem ja ví tá sa 331223 Csap ágy, erõ át vi te li elem ja ví tá sa

291403 Csap ágy, erõ át vi te li elem üzem be he lye zé se 332002 Csap ágy, erõ át vi te li elem üzem be he lye zé se

292101 Sü tõ ipa ri vil la mos ke men ce gyár tá sa 282102 Sü tõ ipa ri vil la mos ke men ce gyár tá sa

292102 Ipar i ke men ce gyár tá sa 282101 Ipar i ke men ce gyár tá sa

292103 Ke men ce üzem be he lye zé se 332009 Ke men ce üzem be he lye zé se

292105 Ke men ce ja ví tá sa (sze rel vény) 331215 Ipar i ke men ce, ka zán ja ví tá sa

292201 Eme lõ-, anyag moz ga tó gép gyár tá sa 282201 Eme lõ-, anyag moz ga tó gép gyár tá sa

292202 Eme lõ-, anyag moz ga tó gép üzem be he lye zé se 332010 Eme lõ-, anyag moz ga tó gép üzem be he lye zé se

292203 Eme lõ-, anyag moz ga tó gép ja ví tá sa 331222 Eme lõ-, anyag moz ga tó gép ja ví tá sa

292204 Fel vo nó-kar ban tar tás, -ja ví tás 432904 Fel vo nó-kar ban tar tás, -ja ví tás

292301 Nem ház tar tá si hû tõ, lég ál la pot-sza bá lyo zó gyártása 282501 Nem ház tar tá si hû tõ, lég ál la pot-sza bá lyo zó gyártása

292302 Nem ház tar tá si hû tõ, lég ál la pot-sza bá lyo zó üzem be helyezése 332011 Nem ház tar tá si hû tõ, lég ál la pot-sza bá lyo zó üzem be helyezése

292303 Nem ház tar tá si hû tõ, lég ál la pot-sza bá lyo zó javítása 332028 Ipar i gép, be ren de zés üzem be he lye zé se

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 282901 M.n.s. egyéb ál ta lá nos ren del te té sû gép gyár tá sa 

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331101 Fém szer ke zet ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331102 Kon té ner ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331103 Fegy ver-, fegy ver rend szer ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331104 Zár, -sze rk eze t ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331105 Vas, acél tá ro ló esz köz ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331106 Fém tar tály ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331107 Ka zán ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331108 Fém fel dol go zá si ter mék ja ví tá sa m.n.s.

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331201 M.n.s. egyéb ál ta lá nos gép, be ren de zés ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331203 Egyéb me zõ gaz da sá gi gép ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331206 Tex til-, ru há za ti, bõr ipa ri gép ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331207 M.n.s. egyéb spe ci á lis gép ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331208 Pa pír ipa ri gép ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331209 Élel mi szer-, do hány ipa ri gép ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331210 Bá nyá sza ti, épí tõ ipa ri gép ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331211 Ko há sza ti gép ja ví tá sa
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292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331212 Egyéb m.n.s. szer szám gép ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331213 Egyéb fém meg mun ká ló szer szám gép ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331214 Me zõ gaz da sá gi trak tor ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331215 Ipar i ke men ce, ka zán ja ví tá sa

292401 Más ho va nem so rolt gép la ka tos te vé keny ség 331222 Eme lõ-, anyag moz ga tó gép ja ví tá sa

292402 Más ho va nem so rolt, egyéb ál ta lá nos gép, be ren de zés gyár tá sa 282901 M.n.s. egyéb ál ta lá nos ren del te té sû gép gyár tá sa 

292403 Más ho va nem so rolt, egyéb ál ta lá nos gép, be ren de zés üzem be
he lye zé se

332012 M.n.s. egyéb ál ta lá nos gép, be ren de zés üzem be he lye zé se

292404 Más ho va nem so rolt, egyéb ál ta lá nos gép, be ren de zés ja ví tá sa 331201 M.n.s. egyéb ál ta lá nos gép, be ren de zés ja ví tá sa

293101 Me zõ gaz da sá gi trak tor gyár tá sa 283002 Me zõ gaz da sá gi trak tor gyár tá sa

293102 Me zõ gaz da sá gi trak tor ja ví tá sa 331214 Me zõ gaz da sá gi trak tor ja ví tá sa

293201 Egyéb me zõ gaz da sá gi gép gyár tá sa 283001 M.n.s. me zõ gaz da sá gi, er dé sze ti gép gyár tá sa

293202 Egyéb me zõ gaz da sá gi gép üzem be he lye zé se 332013 Egyéb me zõ gaz da sá gi gép üzem be he lye zé se

293203 Egyéb me zõ gaz da sá gi gép ja ví tá sa 331203 Egyéb me zõ gaz da sá gi gép ja ví tá sa

294101 Gé pi meg haj tá sú, hor doz ha tó ké zi szer szám gép gyártása 282401 Gé pi meg haj tá sú hor doz ha tó ké zi szer szám gép gyártása

294101 Gé pi meg haj tá sú hor doz ha tó ké zi szer szám gép gyártása 332029 Gé pi meg haj tá sú hor doz ha tó ké zi szer szám gép üzem be
helyezése

294102 Gé pi meg haj tá sú, hor doz ha tó ké zi szer szám gép javítása 331202 Gé pi meg haj tá sú, hor doz ha tó ké zi szer szám gép javítása

294201 Egyéb fém meg mun ká ló szer szám gép gyár tá sa 284101 Fém meg mun ká ló szer szám gép gyár tá sa

294202 Egyéb fém meg mun ká ló szer szám gép üzem be he lye zé se 332014 Egyéb fém meg mun ká ló szer szám gép üzem be he lye zé se

294203 Egyéb fém meg mun ká ló szer szám gép ja ví tá sa 331213 Egyéb fém meg mun ká ló szer szám gép ja ví tá sa

294301 Egyéb, más ho va nem so rolt szer szám gép gyár tá sa 284901 Egyéb szer szám gép gyár tá sa

294302 Egyéb, más ho va nem so rolt szer szám gép üzem be he lye zé se 332015 Egyéb m.n.s. szer szám gép üzem be he lye zé se

294303 Egyéb, más ho va nem so rolt szer szám gép ja ví tá sa 331212 Egyéb m.n.s. szer szám gép ja ví tá sa

295101 Ko há sza ti gép gyár tá sa 289101 Ko há sza ti gép gyár tá sa

295102 Ko há sza ti gép üzem be he lye zé se 332016 Ko há sza ti gép üzem be he lye zé se

295103 Ko há sza ti gép ja ví tá sa 331211 Ko há sza ti gép ja ví tá sa

295201 Bá nyá sza ti, épí tõ ipa ri gép gyár tá sa 289201 Bá nyá sza ti, épí tõ ipa ri gép gyár tá sa

295202 Bá nyá sza ti, épí tõ ipa ri gép üzem be he lye zé se 332017 Tex til-, ru há za ti, bõr ipa ri gép üzem be he lye zé se

295203 Bá nyá sza ti, épí tõ ipa ri gép ja ví tá sa 331210 Bá nyá sza ti, épí tõ ipa ri gép ja ví tá sa

295301 Élel mi szer-, do hány ipa ri gép gyár tá sa 289301 Élel mi szer-, do hány ipa ri gép gyár tá sa

295302 Élel mi szer-, do hány ipa ri gép üzem be he lye zé se 332018 Élel mi szer-, do hány ipa ri gép üzem be he lye zé se

295303 Élel mi szer-, do hány ipa ri gép ja ví tá sa 331209 Élel mi szer-, do hány ipa ri gép ja ví tá sa

295401 Tex til-, ru há za ti, bõr ipa ri gép gyár tá sa 289401 Tex til-, ru há za ti, bõr ipa ri gép gyár tá sa

295402 Tex til-, ru há za ti, bõr ipa ri gép üzem be he lye zé se 332019 Tex til-, ru há za ti, bõr ipa ri gép üzem be he lye zé se

295403 Tex til-, ru há za ti, bõr ipa ri gép ja ví tá sa 331206 Tex til-, ru há za ti, bõr ipa ri gép ja ví tá sa

295501 Pa pír ipa ri gép gyár tá sa 289501 Pa pír ipa ri gép gyár tá sa

295502 Pa pír ipa ri gép üzem be he lye zé se 332020 Pa pír ipa ri gép üzem be he lye zé se

295503 Pa pír ipa ri gép ja ví tá sa 331208 Pa pír ipa ri gép ja ví tá sa

295601 Más ho va nem so rolt egyéb spe ci á lis gép gyár tá sa 257301 Ké zi szer szám gyár tás

295601 Más ho va nem so rolt egyéb spe ci á lis gép gyár tá sa 289601 Mû anyag-, gu mi fel dol go zó gép gyár tá sa

295601 Más ho va nem so rolt egyéb spe ci á lis gép gyár tá sa 289901 M.n.s. egyéb spe ci á lis gép gyár tá sa

295602 Más ho va nem so rolt egyéb spe ci á lis gép üzem be he lye zé se 332001 M.n.s. egyéb spe ci á lis gép üzem be he lye zé se

295603 Más ho va nem so rolt egyéb spe ci á lis gép ja ví tá sa 331207 M.n.s. egyéb spe ci á lis gép ja ví tá sa

296001 Fegy ver-, lõ szer gyár tás 254001 Fegy ver-, lõ szer gyár tás

296002 Fegy ver-, fegy ver rend szer ja ví tá sa 331103 Fegy ver-, fegy ver rend szer ja ví tá sa

297101 Ház tar tá si vil la mos ké szü lék gyár tá sa 275101 Ház tar tá si vil la mos ké szü lék gyár tá sa

297101 Ház tar tá si vil la mos ké szü lék gyár tá sa 282103 Elekt ro mos fû tõ be ren de zés gyár tá sa

297102 Ház tar tá si vil la mos ké szü lék üzem be he lye zé se 952201 Ház tar tá si vil la mos ké szü lék üzem be he lye zé se

297201 Nem vil la mos ház tar tá si ké szü lék gyár tá sa 275201 Nem vil la mos ház tar tá si ké szü lék gyár tá sa

300101 Iro da gép gyár tás 282301 Iro da gép gyár tá sa (ki vé ve: szá mí tó gép és pe ri fé ri ái)
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300201 Szá mí tó gép, ké szü lék gyár tá sa 262001 Szá mí tó gép, pe ri fé ri ás egy ség gyár tá sa m.n.s.

300202 Szá mí tó gép üzem be he lye zé se 620902 Szá mí tó gép üzem be he lye zé se

300203 Szá mí tó gép mo du lok össze sze re lé se 262002 Szá mí tó gép mo du lok össze sze re lé se

311001 Vil la mos mo tor, áram fej lesz tõ gyár tá sa 271101 Vil la mos mo tor, áram fej lesz tõ gyár tá sa

311002 Vil la mos mo tor, áram fej lesz tõ ja ví tá sa, új ra te ker cse lé se 331402 Vil la mos mo tor, áram fej lesz tõ ja ví tá sa, új ra te ker cse lé se

311003 Transz for má tor ja ví tá sa 331403 Transz for má tor ja ví tá sa

311004 Vil la mos mo tor, áram fej lesz tõ üzem be he lye zé se 332021 Vil la mos mo tor, áram fej lesz tõ üzem be he lye zé se

312001 Áram el osz tó, -sza bá lyo zó ké szü lék gyár tá sa 271201 Áram el osz tó, -sza bá lyo zó ké szü lék gyár tá sa

312002 Áram el osz tó, -sza bá lyo zó ké szü lék ja ví tá sa 331404 Áram el osz tó, -sza bá lyo zó ké szü lék ja ví tá sa

312003 Áram el osz tó, -sza bá lyo zó ké szü lék üzem be he lye zé se 332022 Áram el osz tó, -sza bá lyo zó ké szü lék üzem be he lye zé se

313001 Szi ge telt ve ze ték, ká bel gyár tá sa 273201 Szi ge telt ve ze ték, ká bel gyár tá sa

313001 Szi ge telt ve ze ték, ká bel gyár tá sa 273301 Sze rel vény gyár tá sa

314001 Ak ku mu lá tor, szá raz elem gyár tá sa 272001 Ak ku mu lá tor, szá raz elem gyár tá sa

315001 Vi lá gí tó esz köz gyár tá sa 274001 Vil la mos vi lá gí tó esz köz gyár tá sa

316101 Jár mû vil la mos sá gi ké szü lék gyár tá sa 293101 Jár mû vil la mos sá gi, -elekt ro ni kai ké szü lé kek gyár tá sa

316103 Jár mû vil la mos sá gi ké szü lék üzem be he lye zé se 331405 Jár mû vil la mos sá gi, -elekt ro ni kai ké szü lé kek gyár tá sa

316201 Más ho va nem so rolt, egyéb vil la mos ipa ri gép, ké szü lék  gyár -
tása

234401 Mû sza ki ke rá mia gyár tá sa

316201 Más ho va nem so rolt, egyéb vil la mos ipa ri gép, ké szü lék  gyár -
tása

279001 Egyéb vil la mos be ren de zés gyár tá sa m.n.s.

316201 Más ho va nem so rolt egyéb vil la mos ter mék gyár tá sa 331119 Más ho va nem so rolt egyéb vil la mos ter mék ja ví tá sa

316202 For ga lom irá nyí tó be ren de zés gyár tá sa 234401 Mû sza ki ke rá mia gyár tá sa

316202 For ga lom irá nyí tó be ren de zés gyár tá sa 279002 Elekt ro mos for ga lom irá nyí tó be ren de zés gyár tá sa

316203 Va gyon vé del mi, ri asz tó be ren de zé sek gyár tá sa 279003 Va gyon vé del mi, ri asz tó be ren de zé sek gyár tá sa

316204 Más ho va nem so rolt, egyé vil la mos ipa ri gé pek, ké szü lé kek ja -
ví tá sa

234401 Mû sza ki ke rá mia gyár tá sa

316204 Más ho va nem so rolt, egyé vil la mos ipa ri gé pek, ké szü lé kek ja -
ví tá sa

331301 Elekt ro ni kus, op ti kai esz köz ja ví tá sa m.n.s.

316204 Más ho va nem so rolt, egyé vil la mos ipa ri gé pek, ké szü lé kek ja -
ví tá sa

331401 M.n.s. egyéb vil la mos ipa ri gé pek, ké szü lé kek ja ví tá sa

321001 Elekt ro ni kai al kat rész gyár tás 261101 Elekt ro ni kai al kat rész gyár tá sa

321001 Elekt ro ni kai al kat rész gyár tás 261201 Elekt ro ni kai áram kö ri kár tya gyár tá sa

321002 Elekt ro ni kai al kat rész ja ví tá sa 331406 Elekt ro ni kai al kat rész ja ví tá sa

322001 Ipar i hír adás tech ni kai ter mék gyár tá sa 263002 Ipar i hír adás-tech ni kai ter mék gyár tá sa

322002 Ipar i hír adás tech ni kai ter mék ja ví tá sa 331407 Ipar i hír adás-tech ni kai ter mék ja ví tá sa

322003 Ipar i hír adás tech ni kai ter mék üzem be he lye zé se 332023 Ipar i hír adás-tech ni kai ter mék üzem be he lye zé se

323001 Hír adás tech ni kai fo gyasz tá si cikk gyár tá sa 263001 Hír adás-tech ni kai be ren de zés gyár tá sa

323001 Hír adás tech ni kai fo gyasz tá si cikk gyár tá sa 264001 Elekt ro ni kus fo gyasz tá si cikk gyár tá sa

323001 Hír adás tech ni kai fo gyasz tá si cikk gyár tá sa 264001 Elekt ro ni kus fo gyasz tá si cikk gyár tá sa

323002 Pro fesszi o ná lis rá dió-, te le ví zió-, hang- és vi deo tech ni kai be -
ren de zés ja ví tá sa

331408 Pro fesszi o ná lis rá dió-, te le ví zió-, hang- és vi deo tech ni kai be -
ren de zés ja ví tá sa

323003 Pro fesszi o ná lis rá dió-, te le ví zió-, hang- és vi deo tech ni kai be -
ren de zés üzem be he lye zé se

331409 Pro fesszi o ná lis rá dió-, te le ví zió-, hang- és vi deo tech ni kai be -
ren de zés üzem be he lye zé se

331001 Or vo si, se bé sze ti be ren de zés üzem be he lye zé se, ja ví tá sa 331302 Or vo si, se bé sze ti be ren de zés üzem be he lye zé se, ja ví tá sa

331002 Fog mû ves 325003 Fog mû ves

331003 Or vo si mû szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz gyár tá sa 325002 Gyó gyá sza ti se géd esz köz gyár tá sa

331004 Egyéb or vo si mû szer gyár tá sa 266001 Elekt ro ni kus or vo si be ren de zés gyár tá sa

331004 Egyéb or vo si mû szer gyár tá sa 325001 Egyéb or vo si mû szer gyár tá sa m.n.s.

332001 Mé rõ mû szer gyár tá sa 265101 Mé rõ mû szer gyár tá sa

332002 Mé rõ mû szer ja ví tá sa 331218 Mé rõ mû szer ja ví tá sa

332003 Mé rõ mû szer üzem be he lye zé se (ki vé ve fo gyasz tás mé rõk) 332024 Mé rõ mû szer üzem be he lye zé se (ki vé ve fo gyasz tás mé rõk)

333001 Ipar i fo lya mat irá nyí tó rend szer ter ve zé se, gyár tá sa 711202 Ipar i fo lya mat irá nyí tó rend szer ter ve zé se

333002 Ipar i fo lya mat irá nyí tó rend szer össze sze re lé se 332005 Ipar i fo lya mat irá nyí tó rend szer össze sze re lé se
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333003 Ipar i fo lya mat irá nyí tó rend szer ja ví tá sa 331304 Ipar i fo lya mat irá nyí tó rend szer ja ví tá sa

334001 Op ti kai, fény ké pé sze ti esz köz gyár tá sa 267001 Op ti kai, fény ké pé sze ti esz köz gyár tá sa

334001 Op ti kai, fény ké pé sze ti esz köz gyár tá sa 273101 Szál op ti kai ká bel gyár tá sa

334002 Pro fesszi o ná lis op ti kai, fény ké pé sze ti esz köz ja ví tá sa 331303 Pro fesszi o ná lis op ti kai, fény ké pé sze ti esz köz ja ví tá sa

335001 Óra gyár tás 265201 Óra gyár tás

335002 Pro fesszi o ná lis idõ mé rõ mû szer ja ví tá sa 331204 Pro fesszi o ná lis idõ mé rõ mû szer ja ví tá sa

341001 Köz úti gép jár mû gyár tá sa 291001 Köz úti gép jár mû gyár tá sa

342001 Gép jár mû-ka rosszé ria, pót ko csi gyár tá sa 292001 Gép jár mû-ka rosszé ria, pót ko csi gyár tá sa m.n.s.

342002 Kon té ner, szál lí tó tar tály gyár tá sa 292002 Kon té ner, szál lí tó tar tály gyár tá sa

342003 La kó ko csi, -mo bil ott hon össze sze re lé se 292003 La kó ko csi, mo bil ott hon össze sze re lé se

342004 Kon té ner ja ví tá sa 331102 Kon té ner ja ví tá sa

343001 Köz úti gép jár mû, gép jár mû mo tor al kat ré sze i nek gyár tá sa 293201 Köz úti gép jár mû, gép jár mû mo tor al kat ré sze i nek gyár tá sa

351101 Ha jó gyár tás 301101 Ha jó gyár tás

351102 Ha jó ja ví tás 331501 Ha jó, csó nak ja ví tá sa m.n.s.

351102 Ha jó ja ví tás 331503 Ha lász ha jó ja ví tá sa

351201 Csó nak- és sport ha jó gyár tás 301201 Sza bad idõ-, sport ha jó gyár tá sa

351202 Csó nak- és sport ha jó ja ví tás 331502 Sza bad idõ-, sport ha jó ja ví tá sa

352001 Vas úti, kö tött pá lyás jár mû gyár tá sa 302001 Vas úti, kö tött pá lyás jár mû gyár tá sa

352003 Vas úti, kö tött pá lyás jár mû ja ví tá sa 331701 Vas úti, kö tött pá lyás jár mû ja ví tá sa

353001 Lé gi-, ûr jár mû gyár tá sa, ja ví tá sa 303001 Lé gi, ûr jár mû gyár tá sa

353001 Lé gi-, ûr jár mû gyár tá sa, ja ví tá sa 331601 Lé gi-, ûr jár mû gyár tá sa, ja ví tá sa

354101 Mo tor ke rék pár gyár tá sa 309101 Mo tor ke rék pár gyár tá sa

354201 Ke rék pár gyár tá sa 309201 Ke rék pár gyár tá sa

354301 Moz gás sé rül tek ko csi já nak gyár tá sa 309202 Moz gás sé rül tek ko csi já nak gyár tá sa

354302 Moz gás sé rül tek ko csi já nak ja ví tá sa 331702 Moz gás sé rül tek ko csi já nak ja ví tá sa

355001 Más ho va nem so rolt egyéb jár mû gyár tá sa 304001 Ka to nai harc jár mû gyár tá sa

355001 Más ho va nem so rolt egyéb jár mû gyár tá sa 309901 M.n.s. egyéb jár mû gyár tá sa 

355001 Más ho va nem so rolt egyéb jár mû gyár tá sa 331701 Vas úti, kö tött pá lyás jár mû ja ví tá sa

361101 Ülõ bú tor ké szí tés, ja ví tás 310101 Iro da bú tor gyár tá sa

361101 Ülõ bú tor ké szí tés, ja ví tás 310201 Kony ha bú tor gyár tás m.n.s.

361101 Ülõ bú tor ké szí tés, ja ví tás 310901 Egyéb m.n.s. bú tor gyár tá sa

361101 Ülõ bú tor ké szí tés, ja ví tás 952405 Ülõ bú tor-ja ví tás

361102 Ülõ bú tor kár pi to zás 310101 Iro da bú tor gyár tá sa

361102 Ülõ bú tor kár pi to zás 310201 Kony ha bú tor gyár tás m.n.s.

361102 Ülõ bú tor kár pi to zás 310901 Egyéb m.n.s. bú tor gyár tá sa

361102 Ülõ bú tor kár pi to zás 952404 Ülõ bú tor-kár pi to zás

361103 Nép- és ipar mû vé sze ti ülõ bú tor gyár tá sa 310903 Nép- és ipar mû vé sze ti ülõ bú tor gyár tá sa

361104 Jár mû ülés-kár pi to zás 293201 Köz úti gép jár mû, gép jár mû mo tor al kat ré sze i nek gyár tá sa

361104 Jár mû ülés-kár pi to zás 301101 Ha jó gyár tás

361104 Jár mû ülés-kár pi to zás 302001 Vas úti, kö tött pá lyás jár mû gyár tá sa

361104 Jár mû ülés-kár pi to zás 303001 Lé gi, ûr jár mû gyár tá sa

361104 Jár mû ülés-kár pi to zás 304001 Ka to nai harc jár mû gyár tá sa

361201 Iro da bú tor ké szí tés, ja ví tás 310101 Iro da bú tor gyár tá sa

361201 Iro da bú tor ké szí tés, ja ví tás 952403 Iro da bú tor-ja ví tás

361301 Kony ha bú tor ké szí tés, ja ví tás 310201 Kony ha bú tor gyár tás m.n.s.

361301 Kony ha bú tor ké szí tés, ja ví tás 952402 Kony ha bú tor-ja ví tás

361302 Nép- és ipar mû vé sze ti kony ha bú tor gyár tá sa 310202 Nép- és ipar mû vé sze ti kony ha bú tor gyár tá sa

361401 Egyéb más ho va nem so rolt bú tor ké szí tés, ja ví tás 310901 Egyéb m.n.s. bú tor gyár tá sa

361401 Egyéb más ho va nem so rolt bú tor ké szí tés, ja ví tás 952401 Egyéb m.n.s. bú tor ja ví tás

361402 Egyéb bú tor kár pi to zás 310901 Egyéb m.n.s. bú tor gyár tá sa

361402 Egyéb bú tor kár pi to zás 952401 Egyéb m.n.s. bú tor ja ví tás
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361403 Egyéb né pi- és ipar mû vé sze ti bú tor gyár tá sa 310902 Egyéb né pi- és ipar mû vé sze ti bú tor gyár tá sa

361404 Fo nott bú tor-ké szí tés 310905 Fo nott bú tor-ké szí tés

361405 Bú tor gyár tás be fe je zõ mû ve le tei 310904 Bú tor gyár tás be fe je zõ mû ve le tei

361501 Ágy be tét gyár tá sa 310301 Ágy be tét gyár tá sa

362201 Öt vös, arany mû ves ter mék gyár tá sa, vé sé se 321201 Öt vös, arany mû ves ter mék gyár tá sa, vé sé se

362202 Ék szer gyár tás, ara nyo zás (ki vé tel: bú tor) 321202 Ék szer gyár tás, ara nyo zás (ki vé tel: bú tor)

362203 Drá ga kõ, ék szer át ala kí tá sa 321203 Drá ga kõ, ék szer át ala kí tá sa

363001 Hang szer gyár tás, ja ví tás 322001 Hang szer gyár tás

363001 Hang szer gyár tás, ja ví tás 331902 Or go na és más hang szer ré gi ség ja ví tá sa, res ta u rá lá sa

363001 Hang szer gyár tás, ja ví tás 952910 Hang szer ja ví tás

364001 Bõr sport kesz tyû, -fej fe dõ gyár tá sa 323002 Bõr sport kesz tyû, -fej fe dõ gyár tá sa

364002 Egyéb sport szer gyár tás 323001 Sport szer gyár tás m.n.s.

364003 Sport szer üzem be he lye zé se 332025 Sport szer üzem be he lye zé se

364004 Pro fesszi o ná lis sport be ren de zés ja ví tá sa 952918 Pro fesszi o ná lis sport be ren de zés ja ví tá sa

365001 Nép- és ipar mû vé sze ti já ték gyár tás 324002 Nép- és ipar mû vé sze ti já té kok gyár tá sa

365002 Já ték gyár tás 264001 Elekt ro ni kus fo gyasz tá si cikk gyár tá sa

365002 Já ték gyár tás 324001 Já ték gyár tás m.n.s.

365003 Já ték au to ma ta és szó ra koz ta tó já té kok gyár tá sa 324003 Já ték au to ma ta és szó ra koz ta tó já té kok gyár tá sa

365004 Au to ma ta, vi dám par ki, ven dég lá tó he lyi asz ta li és egyéb tár sas -
já té kok ja ví tá sa

331903 Au to ma ta, vi dám par ki, ven dég lá tó he lyi asz ta li és egyéb tár sas -
já té kok ja ví tá sa

366101 Fû zött gyöngy ké szí tés 321305 Fû zött gyöngy-ké szí tés

366102 Nép- és ipar mû vé sze ti di vat ék szer, dísz mû áru gyár tás 321304 Nép- és ipar mû vé sze ti di vat ék szer, dísz mû áru gyár tá sa

366103 Aján dék tárgy- és dísz mû áru-ké szí tés 321303 Aján dék tárgy- és dísz mû áru-ké szí tés

366104 Tûz zo mánc dísz tárgy-, di vat ék szer ké szí tés 321302 Tûz zo mánc dísz tárgy, di vat ék szer ké szí té se

366105 Egyéb di vat ék szer gyár tás 321301 Di vat ék szer gyár tá sa m.n.s.

366201 Sep rû- és ke fe gyár tás 329101 Sep rû-, ke fe gyár tás

366302 Er nyõ ké szí tés 162901 Fa tö meg cikk gyár tás m.n.s.

366302 Er nyõ ké szí tés 222901 Egyéb mû anyag ter mék gyár tá sa m.n.s.

366302 Er nyõ ké szí tés 329904 Er nyõ ké szí tés

366303 Ké zi szi ta- és ros ta ké szí tés 162901 Fa tö meg cikk gyár tás m.n.s.

366303 Ké zi szi ta- és ros ta ké szí tés 329905 Ké zi szi ta- és ros ta ké szí tés

366304 Egyéb kéz mû- és há zi ipa ri ter mé kek ké szí té se 162901 Fa tö meg cikk gyár tás m.n.s.

366304 Egyéb kéz mû- és há zi ipa ri ter mé kek ké szí té se 329906 Egyéb kéz mû- és há zi ipa ri ter mé kek ké szí té se

366306 Fé sû-, haj csat ké szí tés 162901 Fa tö meg cikk gyár tás m.n.s.

366306 Fé sû-, haj csat ké szí tés 329907 Fé sû-, haj csat ké szí tés

366307 Gomb-, pa tent-, hú zó zár ké szí tés 162901 Fa tö meg cikk gyár tás m.n.s.

366307 Gomb-, pa tent-, hú zó zár ké szí tés 329908 Gomb-, pa tent-, hú zó zár ké szí tés

366308 Pa ró ka ké szí tés 329909 Pa ró ka ké szí tés

366309 Gyer tya ön tés, gyer tya már tás 329910 Gyer tya ön tés, gyer tya már tás

366310 Mû vi rág-, mû gyü mölcs-ké szí tés 329911 Mû vi rág-, mû gyü mölcs-ké szí tés

366311 Vi dám par ki szó ra koz ta tó be ren de zés gyár tá sa 162901 Fa tö meg cikk gyár tás m.n.s.

366311 Vi dám par ki szó ra koz ta tó be ren de zés gyár tá sa 324004 Vi dám par ki szó ra koz ta tó be ren de zés gyár tá sa

366312 Be mu ta tó- (ki ál lí tá si, ok ta tá si) és szem lél te tõ esz köz-, -ké szü -
lék- és -mo dell ké szí tés

162901 Fa tö meg cikk gyár tás m.n.s.

366312 Be mu ta tó- (ki ál lí tá si, ok ta tá si) és szem lél te tõ esz köz-, -ké szü -
lék- és -mo dell ké szí tés

329912 Be mu ta tó- (ki ál lí tá si, ok ta tá si) és szem lél te tõ esz köz-, -ké szü -
lék- és -mo dell-ké szí tés

366313 Író szer ké szí tés, bé lyeg zõ ké szí tés 162901 Fa tö meg cikk gyár tás m.n.s.

366313 Író szer ké szí tés, bé lyeg zõ ké szí tés 329913 Író szer ké szí tés, bé lyeg zõ ké szí tés

366314 Egyéb ve gyes jel le gû ipar i ter mék gyár tá sa 162901 Fa tö meg cikk gyár tás m.n.s.

366314 Egyéb ve gyes jel le gû ipar i ter mék gyár tá sa 329901 Egyéb ve gyes jel le gû ipar i ter mék gyár tá sa m.n.s.

366315 Pre pa rá to ri te vé keny ség (ál lat ki tö més) 329914 Pre pa rá to ri te vé keny ség (ál lat ki tö més)

366316 De ko rá ci ós fes tés nem fém alap anyag ra 162901 Fa tö meg cikk gyár tás m.n.s.
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366316 De ko rá ci ós fes tés nem fém alap anyag ra 329915 De ko rá ci ós fes tés nem fém alap anyag ra

371001 Fém vissza nye ré se au tó bon tás ból 383102 Fém vissza nye ré se au tó bon tás ból

371001 Fém vissza nye ré se au tó bon tás ból 383201 Tex til hul la dék vissza nye ré se hul la dék ból

371002 Fém vissza nye ré se egyéb hul la dék ból 383101 Fém vissza nye ré se egyéb hul la dék ból

371002 Fém vissza nye ré se egyéb hul la dék ból 383201 Tex til hul la dék vissza nye ré se hul la dék ból

372001 Nem fém vissza nye ré se au tó bon tás ból 383202 Nem fém vissza nye ré se au tó bon tás ból

372002 Tex til hul la dék vissza nye ré se hul la dék ból 383201 Tex til hul la dék vissza nye ré se hul la dék ból

372003 Nem fém vissza nye ré se egyéb hul la dék ból 383203 Nem fém vissza nye ré se egyéb hul la dék ból

401101 En ge dély hez nem kö tött köz cé lú erõ mû mû köd te té se 351101 En ge dély hez nem kö tött köz cé lú erõ mû mû köd te té se

403001 Fo gyasz tói hõ szol gál ta tás 353001 Fo gyasz tói hõ szol gál ta tás

451101 Gé pi föld mun kák vég zé se 431201 Gé pi föld mun kák vég zé se

451102 Ké zi föld mun ka vég zé se 431202 Ké zi föld mun ka vég zé se

451103 Épü let bon tás 431101 Bon tás

451104 Rob ban tás sal vég zett épü let bon tás 431102 Rob ban tás sal vég zett épü let bon tás

451201 Ta laj min ta vé tel, pró ba fú rás 431301 Ta laj min ta vé tel, pró ba fú rás

452101 Ma gas épí tõ ipar i mun kák vég zé se (ál ta lá nos kõ mû ves mun kák) 412002 Ma gas épí tõ-ipa ri mun kák vég zé se (ál ta lá nos kõ mû ves mun kák)

452101 Ma gas épí tõ ipar i mun kák vég zé se (ál ta lá nos kõ mû ves mun kák) 429902 M.n.s. ma gas épí tõ-ipa ri mun kák vég zé se (ál ta lá nos kõ mû ves
mun kák)

452102 Mély épí tõ-ipa ri mun ka 421301 Híd, alag út épí té se

452102 Mély épí tõ-ipa ri mun ka 422101 Fo lya dék szál lí tá sá ra szol gá ló köz mû épí té se m.n.s.

452102 Mély épí tõ-ipa ri mun ka 422201 M.n.s. mély épí tõ-ipa ri mun ka 

452102 Mély épí tõ-ipa ri mun ka 429901 Egyéb m.n.s. épí tés

452102 Mély épí tõ-ipa ri mun ka 439901 Egyéb spe ci á lis szak épí tés m.n.s.

452103 Vil la mos köz mû épí té se 422202 Vil la mos köz mû épí té se

452104 Ví zi-csa tor na köz mû épí tés 422102 Ví zi-csa tor na köz mû épí tés

452106 Táv köz lé si há ló zat épí tés 422203 Táv köz lé si há ló zat épí tés

452107 Épü let kar ban tar tás, épí tõ mes te ri fenn tar tá si mun kák 412001 Épü let kar ban tar tás, épí tõ mes te ri fenn tar tá si mun kák

452108 Gáz és egyéb ener gia csõ ve ze ték épí té se 422103 Gáz és egyéb ener gia csõ ve ze ték épí té se

452109 Elõ re gyár tott (nem sa ját gyár tá sú) épít mény hely szí ni össze -
sze re lé se, fel ál lí tá sa

412003 Elõ re gyár tott (nem sa ját gyár tá sú) épít mény hely szí ni össze -
sze re lé se, fel ál lí tá sa

452109 Elõ re gyár tott (nem sa ját gyár tá sú) épít mény hely szí ni össze -
sze re lé se, fel ál lí tá sa

429903 Elõ re gyár tott m.n.s. épí tés

452110 Au to ma ta ön tö zõ rend szer te le pí té se 422104 Au to ma ta ön tö zõ rend szer te le pí té se

452201 Te tõ szer ke zet-épí tés (ácso lás) 439103 Te tõ szer ke zet-épí tés (ácso lás)

452202 Bá do go zás 439102 Bá do go zás

452203 Víz szi ge te lés 439902 Víz szi ge te lés

452204 Te tõ fe dés 439101 Te tõ fe dés

452205 Te tõ szi ge te lés 439104 Te tõ szi ge te lés

452302 Jel zé sek fel fes té se 421103 Jel zé sek fel fes té se

452303 Tér bur ko lás 421102 Tér bur ko lás

452305 Út épí tés 421101 Út épí tés

452306 Vas út épí tés 421201 Vas út épí té se

452307 Re pü lõ té ri fu tó pá lya-épí tés 421104 Re pü lõ té ri fu tó pá lya-épí tés

452308 Sport já ték tér-épí tés 429904 Sport já ték tér-épí tés

452401 Ví zi lé te sít mény épí té se 429101 Ví zi lé te sít mény épí té se

452501 Áll vá nyo zás, dú co lás 439903 Áll vá nyo zás, dú co lás

452502 Spe ci á lis kõ mû ves mun kák 439904 Spe ci á lis kõ mû ves mun kák

452503 Kút fú rás 422105 Kút fú rás

452504 Cse rép kály ha épí tés 439905 Cse rép kály ha-épí tés

452505 Spe ci á lis vas be ton sze re lés 439906 Spe ci á lis vas be ton sze re lés

452506 Ka zán- és ke men ce kõ mû ves mun kák 439907 Ka zán és ke men ce kõ mû ves mun kái

452507 Gáz ké mény sze re lés 439908 Gáz ké mény sze re lés
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452509 Épít mény fenn tar tás ipar i al pi nis ta mód szer rel 439909 Épít mény fenn tar tás ipar i al pi nis ta mód szer rel

452510 Mû em lék épít mény-hely re ál lí tás, res ta u rá lás 412004 Mû em lék épít mény hely re ál lí tá sa, res ta u rá lá sa

452511 Zsa lu zás 439910 Zsa lu zás

452512 Egyéb más ho va nem so rolt spe ci á lis szak épí tés 439901 Egyéb spe ci á lis szak épí tés m.n.s.

452513 Kút ásás 439912 Kút ásás

452514 Épü let szob rá szat, kõ fa ra gás (hely szí nen) 439913 Épü let szob rá szat, kõ fa ra gás (hely szí nen)

452515 Kan dal ló épí tés 439914 Kan dal ló épí tés

453101 Va gyon vé del mi, ri asz tó be ren de zé sek fel sze re lé se, ja ví tá sa 432102 Va gyon vé del mi, ri asz tó be ren de zé sek fel sze re lé se, ja ví tá sa

453102 Fel vo nó, moz gó lép csõ sze re lé se 432902 Fel vo nó, moz gó lép csõ sze re lé se

453103 Egyéb vil lany sze re lés 432101 Egyéb vil lany sze re lés

453104 An ten na sze re lés (hely hez kö tött) 432103 An ten na sze re lés (hely hez kö tött)

453201 Hang és hõ szi ge te lés 432906 Hang- és hõ szi ge te lés

453301 Gáz ve ze ték és ké szü lék sze re lés 432201 Gáz ve ze ték és ké szü lék sze re lés

453302 Köz pon ti fû tés és csõ há ló zat-sze re lés (nem elekt ro mos) 432202 Köz pon ti fû tés és csõ há ló zat sze re lé se (nem elekt ro mos)

453303 Szenny víz csa tor na-, víz ve ze ték sze re lés 432203 Szenny víz csa tor na-, víz ve ze ték sze re lés

453305 Szel lõ zõ-, lég kon di ci o ná ló be ren de zés sze re lé se 432204 Szel lõ zõ-, lég kon di ci o ná ló be ren de zés sze re lé se

453306 Nap kol lek tor sze re lé se 432104 Elekt ro mos nap elem sze re lé se

453306 Nap kol lek tor sze re lé se 432205 Nem elekt ro mos nap kol lek tor sze re lé se

453401 Épü let la ka tos szer ke zet sze re lés 432905 Épü let la ka tos szer ke zet sze re lés

453402 Egyéb más ho va nem so rolt épü let gé pé sze ti sze re lés 432901 Egyéb m.n.s. épü let gé pé sze ti sze re lés

453404 Ár nyé ko ló, ro ló, nap el len zõ, re lu xa fel sze re lé se, ja ví tá sa 433201 Ár nyé ko ló, ro ló, nap el len zõ, re lu xa fel sze re lé se, ja ví tá sa

453405 Ke rí tés, rács fel sze re lés 432903 Ke rí tés, rács fel sze re lé se

454101 Va ko lás 433101 Va ko lás m.n.s.

454102 Gipsz- és ter ra kot ta szob rá szat (hely szí nen vé gez ve) 433102 Gipsz- és ter ra kot ta szob rá szat (hely szí nen vé gez ve)

454202 Nyí lás zá ró, be épí tett bú tor be sze re lé se 433203 Nyí lás zá ró, be épí tett bú tor be sze re lé se

454203 Ál mennye zet-sze re lés 433204 Ál mennye zet-sze re lés

454204 Gipsz kar ton sze re lés 433205 Gipsz kar ton sze re lés

454206 Re dõny be sze re lés, -ja ví tás 433202 Re dõny be sze re lés, -ja ví tás

454301 Épü let bur ko ló-ipa ri mun kák 433301 Épü let bur ko ló-ipa ri mun kák

454302 Fa pad ló zás és mû anyag bur ko lás 433302 Fa pad ló zás és mû anyag bur ko lás

454303 Mû kõ ké szí tés (hely szí nen vé gez ve) 433303 Mû kõ ké szí tés (hely szí nen vé gez ve)

454304 Par ket ta csi szo lás, lak ko zás 433304 Par ket ta csi szo lás, -lak ko zás

454305 Ta pé tá zás 433305 Ta pé tá zás

454306 Épü let kö ve zés 433306 Épü let kö ve zés

454401 Szo ba fes tés, má zo lás 433401 Szo ba fes tés, má zo lás

454402 Üve ge zés 433402 Üve ge zés

454403 Épít mény, fa szer ke zet gom ba, kár te võ és -kor ró zió el le ni vé de -
lem

433403 Épít mény, fa szer ke zet gom ba, kár te võ és kor ró zió el le ni vé de -
lem

454503 Szög be lö vés 433903 Szög be lö vés

454504 Egyéb be fe je zõ épí tés 433901 Egyéb be fe je zõ épí tés m.n.s.

454505 Sír kõ fel ál lí tá sa, ja ví tá sa, bon tá sa hely szí nen 433902 Sír kõ fel ál lí tá sa, ja ví tá sa, fel újí tá sa, tisz tí tá sa, bon tá sa hely szí -
nen

501001 Új gép jár mû kis ke res ke del me 451103 Sze mély gép jár mû, könnyû gép jár mû kis ke res ke del me

501001 Új gép jár mû kis ke res ke del me 451903 Egyéb gép jár mû kis ke res ke del me

501002 Hasz nált gép jár mû kis ke res ke del me 451102 Hasz nált sze mély gép jár mû, könnyû gép jár mû kis ke res ke del me

501002 Hasz nált gép jár mû kis ke res ke del me 451902 Hasz nált egyéb gép jár mû kis ke res ke del me

501003 Gép jár mû-nagy ke res ke de lem 451101 Sze mély gép jár mû-, könnyû gép jár mû nagy ke res ke del me

501003 Gép jár mû-nagy ke res ke de lem 451901 Egyéb gép jár mû nagy ke res ke del me

501004 Gép jár mû-kül ke res ke de lem 451104 Sze mély gép jár mû, könnyû gép jár mû kül ke res ke del me

501004 Gép jár mû-kül ke res ke de lem 451904 Egyéb gép jár mû kül ke res ke del me

501005 Gép jár mû ügy nö ki ke res ke del me 451105 Sze mély gép jár mû, könnyû gép jár mû ügy nö ki ke res ke del me
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501005 Gép jár mû ügy nö ki ke res ke del me 451905 Egyéb gép jár mû ügy nö ki ke res ke del me

502002 Sze mély gép ko csi ál ta lá nos kar ban tar tás, -ja ví tás 452001 Sze mély gép ko csi ál ta lá nos kar ban tar tás, -ja ví tás

502004 Gu mi ab roncs, -töm lõ ja ví tás, cen tí ro zás 452002 Gu mi ab roncs, -töm lõ ja ví tás, cen tí ro zás

502005 Gép jár mû ka rosszé ria-, tar to zék ja ví tás 452003 Gép jár mû ka rosszé ria-, tar to zék-ja ví tás

502008 Egyéb köz úti jár mû ja ví tás és -kar ban tar tás 452004 Egyéb kö zú ti jár mû ja ví tás és -kar ban tar tás

502009 Gép jár mû elekt ro mos rend sze ré nek ja ví tá sa 452005 Gép jár mû elekt ro mos rend sze ré nek ja ví tá sa

502011 Gép jár mû mo sás 452006 Gép jár mû mo sás

502013 Rend szám gra ví ro zá sa gép ko csi szél vé dõ re 452007 Szél vé dõ hely szí ni karc men te sí té se, rend szám gra ví ro zá sa gép -
ko csi szél vé dõ re

503001 Gép jár mû al kat rész-kis ke res ke de lem 453201 Gép jár mû al kat rész-kis ke res ke de lem m.n.s.

503002 Gép jár mû al kat rész-nagy ke res ke de lem 453101 Gép jár mû al kat rész-nagy ke res ke de lem m.n.s.

503003 Gép jár mû al kat rész-kül ke res ke de lem 453102 Gép jár mû al kat rész-kül ke res ke de lem

503003 Gép jár mû al kat rész-kül ke res ke de lem 453201 Gép jár mû al kat rész-kis ke res ke de lem m.n.s.

503004 Gép jár mû al kat rész ügy nö ki ke res ke del me 453103 Gép jár mû al kat rész ügy nö ki nagy ke res ke de le me

503004 Gép jár mû al kat rész ügy nö ki ke res ke del me 453202 Gép jár mû al kat rész ügy nö ki kis ke res ke de le me

504001 Mo tor ke rék pár-ja ví tás, -kar ban tar tás 454006 Mo tor ke rék pár-ja ví tás, -kar ban tar tás

504003 Mo tor ke rék pár kis ke res ke del me (új) 454004 Mo tor ke rék pár kis ke res ke del me (új)

504004 Mo tor ke rék pár kis ke res ke del me (hasz nált) 454005 Mo tor ke rék pár kis ke res ke del me (hasz nált)

504006 Mo tor ke rék pár nagy ke res ke del me 454001 Mo tor ke rék pár nagy ke res ke del me

504008 Mo tor ke rék pár kül ke res ke de lem 454002 Mo tor ke rék pár-kül ke res ke de lem

504009 Mo tor ke rék pár ügy nö ki ke res ke del me 454003 Mo tor ke rék pár ügy nö ki ke res ke del me

505001 Gép jár mû üzem anyag kis ke res ke de lem 473001 Gép jár mû üzem anyag kis ke res ke de lem m.n.s.

505002 Egyéb kõ olaj szár ma zék kis ke res ke de lem 473002 Egyéb kõ olaj szár ma zék kis ke res ke de lem

511101 Me zõ gaz da sá gi ter mék ügy nö ki nagy ke res ke del me 461101 Me zõ gaz da sá gi ter mék ügy nö ki nagy ke res ke del me 

511201 Alap anyag, üzem anyag ügy nö ki nagy ke res ke de lem 461201 Alap anyag, üzem anyag ügy nö ki nagy ke res ke del me

511301 Fa-, épí té si anyag ügy nö ki nagy ke res ke del me 461301 Fa, épí té si anyag ügy nö ki nagy ke res ke del me

511401 Gép, ha jó, re pü lõ gép ügy nö ki nagy ke res ke del me 461401 Gép, ha jó, re pü lõ gép ügy nö ki nagy ke res ke del me

511501 Bú tor, ház tar tá si áru, vas áru ügy nö ki nagy ke res ke del me 461501 Bú tor, ház tar tá si áru, fém áru ügy nö ki nagy ke res ke del me

511601 Ru há zat, láb be li, bõr áru ügy nö ki nagy ke res ke del me 461601 Tex til, ru há zat, láb be li, bõr áru ügy nö ki nagy ke res ke del me

511701 Élel mi szer, ital, do hány áru ügy nö ki nagy ke res ke del me 461701 Élel mi szer, ital, do hány áru ügy nö ki nagy ke res ke del me

511801 Más ho va nem so rolt ter mék ügy nö ki nagy ke res ke del me 461801 Egyéb ter mék ügy nö ki nagy ke res ke del me m.n.s.

511901 Ve gyes ter mék kö rû ügy nö ki nagy ke res ke de lem 461901 Ve gyes ter mék kö rû ügy nö ki nagy ke res ke de lem m.n.s.

512101 Ga bo na-, ve tõ mag-, ta kar mány- és egyéb nö vé nyi sza po rí tó -
anyag-nagy ke res ke de lem

462101 Ga bo na-, ve tõ mag-, ta kar mány- és egyéb nö vé nyi sza po rí tó -
anyag-nagy ke res ke de lem

512103 Me zõ gaz da sá gi nö vény, gyógy nö vény, egyéb más ho va nem so -
rolt me zõ gaz da sá gi nyers anyag fel vá sár lá sa

462103 Me zõ gaz da sá gi nö vény, gyógy nö vény, egyéb m.n.s. me zõ gaz -
da sá gi nyers anyag fel vá sár lá sa

512104 Ga bo na, ve tõ mag, ta kar mány kül ke res ke de lem 462105 Ga bo na, ve tõ mag, ta kar mány kül ke res ke de le me

512201 Dísz nö vény-nagy ke res ke de lem 462201 Dísz nö vény-nagy ke res ke de lem

512202 Dísz nö vény-kül ke res ke de lem 462202 Dísz nö vény-kül ke res ke de lem

512301 Élõ ál lat-nagy ke res ke de lem 462301 Élõ ál lat nagy ke res ke del me m.n.s.

512302 Me zõ gaz da sá gi ál lat fel vá sár lás 462302 Me zõ gaz da sá gi ál lat fel vá sár lás

512303 Élõ ál lat-kül ke res ke de lem 462303 Élõ ál lat-kül ke res ke de lem

512401 Bõr nagy ke res ke del me (új és hasz nált) 462401 Bõr nagy ke res ke del me (új és hasz nált)

512402 Bõr kül ke res ke del me 462402 Bõr kül ke res ke del me

512501 Fel dol go zat lan do hány nagy ke res ke del me 462102 Fel dol go zat lan do hány nagy ke res ke del me

512502 Fel dol go zat lan do hány kül ke res ke de lem 462104 Fel dol go zat lan do hány kül ke res ke de le me

513101 Zöld ség-, gyü mölcs-nagy ke res ke de lem 463101 Zöld ség-, gyü mölcs-nagy ke res ke de lem m.n.s.

513102 Zöld ség-, gyü mölcs-kül ke res ke de lem 463102 Zöld ség-, gyü mölcs-kül ke res ke de lem

513201 Hús áru-nagy ke res ke de lem 463201 Hús-, hús ké szít mény nagy ke res ke del me m.n.s.

513202 Hús áru-kül ke res ke de lem 463202 Hús-, hús ké szít mény kül ke res ke del me

513301 Tej ter mék-, to jás-, zsi ra dék-nagy ke res ke de lem 463301 Tej ter mék, to jás, zsi ra dék nagy ke res ke del me m.n.s.

513302 Tej ter mék-, to jás-, zsi ra dék-kül ke res ke de lem 463302 Tej ter mék, to jás, zsi ra dék kül ke res ke del me
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513401 Ital nagy ke res ke del me 463401 Ital nagy ke res ke del me m.n.s.

513402 Ital kül ke res ke del me 463402 Ital kül ke res ke del me

513501 Do hány áru-nagy ke res ke de lem 463501 Do hány áru nagy ke res ke del me

513502 Do hány áru-kül ke res ke de lem 463502 Do hány áru kül ke res ke del me

513601 Cu kor-, édes ség-nagy ke res ke de lem 463601 Cu kor, édes ség, nagy ke res ke del me m.n.s.

513602 Cu kor-, édes ség-kül ke res ke de lem 463602 Cu kor, édes ség, kül ke res ke del me

513603 Ke nyér-, pék áru nagy ke res ke de lem 463603 Ke nyér-, pék áru-nagy ke res ke de lem

513701 Ká vé-, fû szer-nagy ke res ke de lem 463701 Ká vé-, tea-, ka kaó-, fû szer-nagy ke res ke de lem m.n.s.

513702 Ká vé-, fû szer-kül ke res ke de lem 463702 Ká vé-, tea-, ka kaó-, fû szer-kül ke res ke de lem

513801 Egyéb más ho va nem so rolt élel mi szer nagy ke res ke de lem 463801 Egyéb m.n.s. élel mi szer-nagy ke res ke de lem

513802 Egyéb más ho va nem so rolt élel mi szer kül ke res ke de lem 463803 Egyéb m.n.s. élel mi szer kül ke res ke de lem

513803 Egyéb élel mi szer fel vá sár lás 463802 Egyéb élel mi szer-fel vá sár lás

513804 Ma lom ipa ri ter mé kek nagy ke res ke del me 463804 Ma lom ipa ri ter mé kek nagy ke res ke del me

513805 Ma lom ipa ri ter mé kek kül ke res ke del me 463805 Ma lom ipa ri ter mé kek kül ke res ke del me

513901 Élel mi szer, ital, do hány áru ve gyes-nagy ke res ke del me 463901 Élel mi szer, ital, do hány áru ve gyes nagy ke res ke del me m.n.s.

513902 Élel mi szer, ital, do hány áru ve gyes-kül ke res ke del me 463902 Élel mi szer, ital, do hány áru ve gyes kül ke res ke del me

514101 Tex til-nagy ke res ke de lem 464101 Tex til-nagy ke res ke de lem m.n.s.

514102 Tex til-kül ke res ke de lem 464102 Tex til-kül ke res ke de lem

514201 Ru ha-, láb be li-nagy ke res ke de lem (új és hasz nált) 464201 Ru há zat, láb be li nagy ke res ke del me m.n.s.

514202 Ru ha-, láb be li-kül ke res ke de lem 464202 Ru há zat, láb be li kül ke res ke del me

514301 Elekt ro mos ház tar tá si cikk nagy ke res ke del me 464301 Elekt ro ni kus ház tar tá si cikk nagy ke res ke del me m.n.s.

514301 Elekt ro mos ház tar tá si cikk nagy ke res ke del me 464701 Bú tor, szõ nyeg, vi lá gí tó be ren de zés nagy ke res ke del me m.n.s.

514301 Elekt ro mos ház tar tá si cikk nagy ke res ke del me 465201 Elekt ro ni kus, hír adás-tech ni kai be ren de zés, és al kat ré szei nagy -
ke res ke del me m.n.s.

514302 Elekt ro mos ház tar tá si cikk kül ke res ke del me 464302 Elekt ro mos ház tar tá si cikk kül ke res ke del me

514302 Elekt ro mos ház tar tá si cikk kül ke res ke del me 464701 Bú tor, szõ nyeg, vi lá gí tó be ren de zés nagy ke res ke del me m.n.s.

514302 Elekt ro mos ház tar tá si cikk kül ke res ke del me 465201 Elekt ro ni kus, hír adás-tech ni kai be ren de zés, és al kat ré szei nagy -
ke res ke del me m.n.s.

514401 Ve gyi áru-, tisz tí tó szer-nagy ke res ke de lem 464401 Ház tar tá si cé lú tisz tí tó szer-nagy ke res ke de lem

514401 Ve gyi áru-, tisz tí tó szer-nagy ke res ke de lem 464501 Il lat szer nagy ke res ke del me m.n.s.

514402 Por ce lán-, üveg áru-, ta pé ta-nagy ke res ke de lem 464402 Por ce lán, üveg áru nagy ke res ke de le me

514402 Por ce lán-, üveg áru-, ta pé ta-nagy ke res ke de lem 467303 Ta pé ta-nagy ke res ke de lem

514403 Ve gyi áru, tisz tí tó szer kül ke res ke de lem 464403 Ház tar tá si cé lú tisz tí tó szer-kül ke res ke de lem

514404 Por ce lán-, mû sza ki-, üveg áru-kül ke res ke de lem 464404 Por ce lán, üveg áru kül ke res ke de le me

514405 Evõ esz köz és fém ház tar tá si cikk nagy ke res ke de lem 464901 Evõ esz köz és fém ház tar tá si cikk nagy ke res ke de le me

514501 Il lat szer-nagy ke res ke de lem 464501 Il lat szer nagy ke res ke del me m.n.s.

514502 Il lat szer-kül ke res ke de lem 464502 Il lat szer kül ke res ke del me

514601 Gyógy szer nagy ke res ke del me 464601 Gyógy szer nagy ke res ke del me

514602 Gyó gyá sza ti ter mék nagy ke res ke del me 464602 Gyó gyá sza ti ter mék nagy ke res ke del me

514603 Gyógy szer, gyó gyá sza ti ter mék kül ke res ke del me 464603 Gyógy szer, gyó gyá sza ti ter mék kül ke res ke del me

514701 Egyéb más ho va nem so rolt fo gyasz tá si cikk nagy ke res ke de lem 464301 Elekt ro ni kus ház tar tá si cikk nagy ke res ke del me m.n.s.

514701 Egyéb más ho va nem so rolt fo gyasz tá si cikk nagy ke res ke de lem 464701 Bú tor, szõ nyeg, vi lá gí tó be ren de zés nagy ke res ke del me m.n.s.

514701 Egyéb más ho va nem so rolt fo gyasz tá si cikk nagy ke res ke de lem 464801 Óra-, ék szer-nagy ke res ke de lem m.n.s.

514701 Egyéb más ho va nem so rolt fo gyasz tá si cikk nagy ke res ke de lem 464902 Egyéb ház tar tá si cikk nagy ke res ke del me m.n.s.

514701 Egyéb más ho va nem so rolt fo gyasz tá si cikk nagy ke res ke de lem 466901 Egyéb m.n.s. gép-, be ren de zés nagy ke res ke del me (vi tor lá zó re -
pü lõ gép, vi tor lás-, és sport ha jó)

514701 Egyéb más ho va nem so rolt fo gyasz tá si cikk nagy ke res ke de lem 467301 Fa-, épí tõ anyag-, sza ni te rá ru-nagy ke res ke de lem m.n.s.

514702 Egyéb más ho va nem so rolt fo gyasz tá si cikk kül ke res ke de lem 464301 Elekt ro ni kus ház tar tá si cikk nagy ke res ke del me m.n.s.

514702 Egyéb más ho va nem so rolt fo gyasz tá si cikk kül ke res ke de lem 464702 Bú tor, szõ nyeg, vi lá gí tó be ren de zés kül ke res ke del me

514702 Egyéb más ho va nem so rolt fo gyasz tá si cikk kül ke res ke de lem 464802 Óra-, ék szer-kül ke res ke de lem

514702 Egyéb más ho va nem so rolt fo gyasz tá si cikk kül ke res ke de lem 464903 Egyéb ház tar tá si cikk kül ke res ke del me m.n.s.
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514702 Egyéb más ho va nem so rolt fo gyasz tá si cikk kül ke res ke de lem 466903 Egyéb m.n.s. gép-, be ren de zés kül ke res ke del me (vi tor lá zó re pü -
lõ, vi tor lás-, és sport ha jó)

514702 Egyéb más ho va nem so rolt fo gyasz tá si cikk kül ke res ke de lem 467301 Fa-, épí tõ anyag-, sza ni te rá ru-nagy ke res ke de lem m.n.s.

515101 Tü ze lõ anyag nagy ke res ke de lem 467101 Tü ze lõ anyag-nagy ke res ke de lem

515102 Gép jár mû üzem anyag nagy ke res ke de lem 467102 Gép jár mû ü ze ma nyag-nagy ke res ke de lem

515103 Tü ze lõ anyag kül ke res ke de lem 467103 Tü ze lõ anyag-kül ke res ke de lem

515104 Gép jár mû üzem anyag kül ke res ke de lem 467104 Gép jár mû ü ze ma nyag-kül ke res ke de lem

515201 Érc-, fém-nagy ke res ke de lem 467201 Fém-, érc-nagy ke res ke de lem m.n.s.

515202 Érc-, fém-kül ke res ke de lem 467202 Fém-, érc-kül ke res ke de lem

515302 Fa, épí tõ anyag, sza ni te rá ru nagy ke res ke de lem 467301 Fa-, épí tõ anyag-, sza ni te rá ru-nagy ke res ke de lem m.n.s.

515303 Fa, épí tõ anyag, sza ni te rá ru  kül ke res ke de lem 467302 Fa-, épí tõ anyag-, sza ni te rá ru-kül ke res ke de lem

515401 Vas áru-nagy ke res ke de lem 467401 Fém áru-, sze rel vény, fû té si be ren de zés nagy ke res ke del me
m.n.s.

515402 Vas áru-kül ke res ke de lem 467402 Fém áru-, sze rel vény, fû té si be ren de zés kül ke res ke del me

515501 Nö vény vé dõ szer nagy ke res ke de lem 467503 Nö vény vé dõ szer-nagy ke res ke de lem

515502 Ipar i ve gyi anyag, mû anyag alap anyag, gu mi nagy ke res ke del me 467502 Ipar i ve gyi anyag nagy ke res ke del me

515502 Ipar i ve gyi anyag, mû anyag alap anyag, gu mi nagy ke res ke del me 467603 Mû anyag alap anyag, gu mi nagy ke res ke del me

515503 Ve gyi áru kül ke res ke del me (ki vé ve tisz tí tó szer) 467501 Ve gyi áru kül ke res ke del me (ki vé ve: tisz tí tó szer)

515601 Egyéb ter me lé si cé lú ter mék nagy ke res ke del me 467601 Egyéb ter me lé si cé lú ter mék nagy ke res ke del me m.n.s.

515602 Egyéb ter me lé si cé lú ter mék kül ke res ke del me 467602 Egyéb ter me lé si cé lú ter mék kül ke res ke del me

515701 Hul la dék anyag-nagy ke res ke de lem 467701 Hul la dék-nagy ke res ke de lem m.n.s.

515703 Hul la dék anyag-kül ke res ke de lem 467702 Hul la dék-kül ke res ke de lem

515704 Üveg és pa lack vissza gyûj tõ (bol ti te vé keny ség tõl el kü lö nül ten
vé gez ve)

467703 Üveg- és pa lack vissza gyûj tõ (bol ti te vé keny ség tõl el kü lö nül ten
vé gez ve)

518101 Szer szám gép-nagy ke res ke de lem 466201 Szer szám gép-nagy ke res ke de lem m.n.s.

518102 Szer szám gép-kül ke res ke de lem 466202 Szer szám gép-kül ke res ke de lem

518201 Épí tõ ipa ri, bá nyá sza ti gép nagy ke res ke del me 466301 Bá nyá sza ti-, épí tõ ipa ri gép nagy ke res ke del me m.n.s.

518202 Épí tõ ipa ri, bá nyá sza ti gép kül ke res ke del me 466302 Bá nyá sza ti-, épí tõ ipa ri gép kül ke res ke del me

518301 Tex til ipa ri gép nagy ke res ke del me 466401 Tex til ipa ri gép, var ró-, kö tõ gép nagy ke res ke del me m.n.s.

518302 Tex til ipa ri gép kül ke res ke del me 466402 Tex til ipa ri gép, var ró-, kö tõ gép kül ke res ke del me

518401 Szá mí tó gép, szoft ver nagy ke res ke del me 465101 Szá mí tó gép, pe ri fé ria, szoft ver nagy ke res ke del me m.n.s.

518402 Szá mí tó gép, szoft ver kül ke res ke del me 465102 Szá mí tó gép, pe ri fé ria, szoft ver kül ke res ke del me

518501 Egyéb iro da gép, -bú tor nagy ke res ke del me 466501 Iro da bú tor-nagy ke res ke de lem m.n.s.

518501 Egyéb iro da gép, -bú tor nagy ke res ke del me 466601 Egyéb iro da gép, -be ren de zés nagy ke res ke del me m.n.s.

518502 Egyéb iro da gép, -bú tor kül ke res ke del me 466502 Iro da bú tor-kül ke res ke de lem

518502 Egyéb iro da gép, -bú tor kül ke res ke del me 466602 Egyéb iro da gép, -be ren de zés kül ke res ke del me

518601 Egyéb elekt ro ni kus al kat rész nagy ke res ke del me 465201 Elekt ro ni kus, hír adás-tech ni kai be ren de zés, és al kat ré szei nagy -
ke res ke del me m.n.s.

518602 Egyéb elekt ro ni kus al kat rész kül ke res ke del me 465202 Elekt ro ni kus, hír adás-tech ni kai be ren de zés, és al kat ré szei kül -
ke res ke del me

518701 Egyéb ipar i, ke res ke del mi, na vi gá ci ós gép nagy ke res ke del me 466902 Egyéb ipar i, ke res ke del mi, na vi gá ci ós gép nagy ke res ke del me

518702 Egyéb ipar i, ke res ke del mi, na vi gá ci ós gép kül ke res ke del me 466904 Egyéb ipar i, ke res ke del mi, na vi gá ci ós gép kül ke res ke del me

518801 Me zõ gaz da sá gi gép nagy ke res ke del me 466101 Me zõ gaz da sá gi gép, be ren de zés nagy ke res ke del me m.n.s.

518802 Me zõ gaz da sá gi gép kül ke res ke del me 466102 Me zõ gaz da sá gi gép, be ren de zés kül ke res ke del me

519001 Egyéb nagy ke res ke de lem 469001 Ve gyes ter mék kö rû nagy ke res ke de lem m.n.s.

519002 Egyéb kül ke res ke de lem 469002 Ve gyes ter mék kö rû kül ke res ke de lem

521101 Élel mi szer jel le gû szer zõ dé ses ve gyes kis ke res ke de lem I.cs. 471101 Ve gyes-kis ke res ke de lem élel mi szer jel leg gel, élel mi szer disz -
kont

521102 Élel mi szer jel le gû szer zõ dé ses ve gyes kis ke res ke de lem II.cs. 471101 Ve gyes-kis ke res ke de lem élel mi szer jel leg gel, élel mi szer disz -
kont

521103 Élel mi szer jel le gû szer zõ dé ses ve gyes kis ke res ke de lem III.cs. 471101 Ve gyes-kis ke res ke de lem élel mi szer jel leg gel, élel mi szer disz -
kont

521104 Élel mi szer jel le gû szer zõ dé ses ve gyes kis ke res ke de lem IV.cs. 471101 Ve gyes-kis ke res ke de lem élel mi szer jel leg gel, élel mi szer disz -
kont
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521105 Ve gyes-kis ke res ke de lem élel mi szer jel leg gel, élel mi szer disz -
kont

471101 Ve gyes-kis ke res ke de lem élel mi szer jel leg gel, élel mi szer disz -
kont

521201 Ipar cikk jel le gû szer zõ dé ses ve gyes kis ke res ke de lem I.cs. 471901 Ipar cikk jel le gû ve gyes kis ke res ke de lem m.n.s.

521202 Ipar cikk jel le gû szer zõ dé ses ve gyes kis ke res ke de lem II.cs. 471901 Ipar cikk jel le gû ve gyes kis ke res ke de lem m.n.s.

521203 Ipar cikk jel le gû szer zõ dé ses ve gyes kis ke res ke de lem III.cs. 471901 Ipar cikk jel le gû ve gyes kis ke res ke de lem m.n.s.

521204 Ipar cikk jel le gû szer zõ dé ses ve gyes kis ke res ke de lem IV.cs. 471901 Ipar cikk jel le gû ve gyes kis ke res ke de lem m.n.s.

521207 Ál ta lá nos áru há zi kis ke res ke de lem 471902 Ál ta lá nos áru há zi kis ke res ke de lem

521208 Ipar cikk jel le gû ve gyes kis ke res ke de lem 471901 Ipar cikk jel le gû ve gyes kis ke res ke de lem m.n.s.

522101 Szer zõ dé ses zöld ség-, gyü mölcs-kis ke res ke de lem I.cs. 472101 Zöld ség-, gyü mölcs-kis ke res ke de lem m.n.s.

522102 Szer zõ dé ses zöld ség-, gyü mölcs-kis ke res ke de lem II.cs. 472101 Zöld ség-, gyü mölcs-kis ke res ke de lem m.n.s.

522103 Szer zõ dé ses zöld ség-, gyü mölcs-kis ke res ke de lem III.cs. 472101 Zöld ség-, gyü mölcs-kis ke res ke de lem m.n.s.

522104 Szer zõ dé ses zöld ség-, gyü mölcs-kis ke res ke de lem IV.cs. 472101 Zöld ség-, gyü mölcs-kis ke res ke de lem m.n.s.

522105 Zöld ség-, gyü mölcs-kis ke res ke de lem 472101 Zöld ség-, gyü mölcs-kis ke res ke de lem m.n.s.

522106 Gyü mölcs ke res ke de lem (rész te vé keny ség) 472102 Gyü mölcs ke res ke de lem (rész te vé keny ség)

522201 Szer zõ dé ses hús-, hús ké szít mény-kis ke res ke de lem I.cs. 472201 Egyéb hús áru-kis ke res ke de lem

522202 Szer zõ dé ses hús-, hús ké szít mény-kis ke res ke de lem II.cs. 472201 Egyéb hús áru-kis ke res ke de lem

522203 Szer zõ dé ses hús-, hús ké szít mény-kis ke res ke de lem III.cs. 472201 Egyéb hús áru-kis ke res ke de lem

522204 Szer zõ dé ses hús-, hús ké szít mény-kis ke res ke de lem IV.cs. 472201 Egyéb hús áru-kis ke res ke de lem

522206 Vá gott ba rom fi-kis ke res ke de lem 472203 Vá gott ba rom fi-kis ke res ke de le me

522207 Vad hús kis ke res ke de lem 472202 Vad hús kis ke res ke de le me

522208 Egyéb hús áru-kis ke res ke de lem 472201 Egyéb hús áru-kis ke res ke de lem

522301 Szer zõ dé ses hal-, rák-kis ke res ke de lem I.cs. 472301 Hal-kis ke res ke de lem m.n.s.

522302 Szer zõ dé ses hal-, rák-kis ke res ke de lem II.cs. 472301 Hal-kis ke res ke de lem m.n.s.

522303 Szer zõ dé ses hal-, rák-kis ke res ke de lem III.cs. 472301 Hal-kis ke res ke de lem m.n.s.

522304 Szer zõ dé ses hal-, rák-kis ke res ke de lem IV.cs. 472301 Hal-kis ke res ke de lem m.n.s.

522305 Hal-kis ke res ke de lem 472301 Hal-kis ke res ke de lem m.n.s.

522401 Szer zõ dé ses ke nyér-, pék áru-kis ke res ke de lem I.cs. 472401 Ke nyér-, pék áru-kis ke res ke de lem m.n.s.

522402 Szer zõ dé ses ke nyér-, pék áru-kis ke res ke de lem II.cs. 472401 Ke nyér-, pék áru-kis ke res ke de lem m.n.s.

522403 Szer zõ dé ses ke nyér-, pék áru-kis ke res ke de lem III.cs. 472401 Ke nyér-, pék áru-kis ke res ke de lem m.n.s.

522404 Szer zõ dé ses ke nyér-, pék áru-kis ke res ke de lem IV.cs. 472401 Ke nyér-, pék áru-kis ke res ke de lem m.n.s.

522405 Ke nyér-, pék áru-kis ke res ke de lem 472401 Ke nyér-, pék áru-kis ke res ke de lem m.n.s.

522406 Édes ség kis ke res ke de lem 472402 Édes ség-kis ke res ke de lem

522501 Szer zõ dé ses ital-kis ke res ke de lem I.cs. 472501 Ital-kis ke res ke de lem m.n.s.

522502 Szer zõ dé ses ital-kis ke res ke de lem II.cs. 472501 Ital-kis ke res ke de lem m.n.s.

522503 Szer zõ dé ses ital-kis ke res ke de lem III.cs. 472501 Ital-kis ke res ke de lem m.n.s.

522504 Szer zõ dé ses ital-kis ke res ke de lem IV.cs. 472501 Ital-kis ke res ke de lem m.n.s.

522505 Ital-kis ke res ke de lem 472501 Ital-kis ke res ke de lem m.n.s.

522506 Ter me lõi bor ki mé rés 110203 Szõ lõ must-, bor ter me lés (sa ját ter me lé sû alap anyag ból)

522601 Szer zõ dé ses do hány áru-kis ke res ke de lem I.cs. 472601 Do hány áru-kis ke res ke de lem m.n.s.

522602 Szer zõ dé ses do hány áru-kis ke res ke de lem II.cs. 472601 Do hány áru-kis ke res ke de lem m.n.s.

522603 Szer zõ dé ses do hány áru-kis ke res ke de lem III.cs. 472601 Do hány áru-kis ke res ke de lem m.n.s.

522604 Szer zõ dé ses do hány áru-kis ke res ke de lem IV.cs. 472601 Do hány áru-kis ke res ke de lem m.n.s.

522605 Do hány áru-kis ke res ke de lem 472601 Do hány áru-kis ke res ke de lem m.n.s.

522701 Szer zõ dé ses egyéb élel mi szer-kis ke res ke de lem I.cs. 472901 Egyéb élel mi szer-kis ke res ke de lem m.n.s.

522702 Szer zõ dé ses egyéb élel mi szer-kis ke res ke de lem II.cs. 472901 Egyéb élel mi szer-kis ke res ke de lem m.n.s.

522703 Szer zõ dé ses egyéb élel mi szer-kis ke res ke de lem III.cs. 472901 Egyéb élel mi szer-kis ke res ke de lem m.n.s.

522704 Szer zõ dé ses egyéb élel mi szer-kis ke res ke de lem IV.cs. 472901 Egyéb élel mi szer-kis ke res ke de lem m.n.s.

522705 Tej- és tej ter mék-kis ke res ke de lem 472902 Tej- és tej ter mék-kis ke res ke de lem

522706 Ká vé-, tea-kis ke res ke de lem 472903 Ká vé-, tea-kis ke res ke de lem

522707 Sa va nyú ság-kis ke res ke de lem 472103 Sa va nyú ság-kis ke res ke de lem

522708 To jás-, zsi ra dék-kis ke res ke de lem 472904 To jás, zsi ra dék kis ke res ke de le me
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522709 Gyógy nö vény-kis ke res ke de lem 472905 Gyógy nö vény-kis ke res ke de lem

522710 Egyéb más ho va nem so rolt élel mi szer-kis ke res ke de lem (szá raz -
tész ta, fû szer nö vény, élel mi szer ké szít mény)

472901 Egyéb élel mi szer-kis ke res ke de lem m.n.s.

523101 Szer zõ dé ses gyógy szer-kis ke res ke de lem I.cs. 477301 Gyógy szer-kis ke res ke de lem m.n.s.

523102 Szer zõ dé ses gyógy szer-kis ke res ke de lem II.cs. 477301 Gyógy szer-kis ke res ke de lem m.n.s.

523103 Szer zõ dé ses gyógy szer-kis ke res ke de lem III.cs. 477301 Gyógy szer-kis ke res ke de lem m.n.s.

523104 Szer zõ dé ses gyógy szer-kis ke res ke de lem IV.cs. 477301 Gyógy szer-kis ke res ke de lem m.n.s.

523105 Gyógy szer-kis ke res ke de lem 477301 Gyógy szer-kis ke res ke de lem m.n.s.

523106 Ál lat gyó gyá sza ti ké szít mény kis ke res ke del me 477302 Ál lat gyó gyá sza ti ké szít mény kis ke res ke del me

523201 Szer zõ dé ses gyó gyá sza ti ter mék kis ke res ke de lem I.cs. 477401 Gyó gyá sza ti ter mék kis ke res ke del me m.n.s.

523202 Szer zõ dé ses gyó gyá sza ti ter mék kis ke res ke de lem II.cs. 477401 Gyó gyá sza ti ter mék kis ke res ke del me m.n.s.

523203 Szer zõ dé ses gyó gyá sza ti ter mék kis ke res ke de lem III.cs. 477401 Gyó gyá sza ti ter mék kis ke res ke del me m.n.s.

523204 Szer zõ dé ses gyó gyá sza ti ter mék kis ke res ke de lem IV.cs. 477401 Gyó gyá sza ti ter mék kis ke res ke del me m.n.s.

523205 Gyó gyá sza ti ter mék kis ke res ke del me 477401 Gyó gyá sza ti ter mék kis ke res ke del me m.n.s.

523301 Szer zõ dé ses il lat szer-kis ke res ke de lem I.cs. 477501 Egyéb il lat szer-kis ke res ke de lem

523302 Szer zõ dé ses il lat szer-kis ke res ke de lem II.cs. 477501 Egyéb il lat szer-kis ke res ke de lem

523303 Szer zõ dé ses il lat szer-kis ke res ke de lem III.cs. 477501 Egyéb il lat szer-kis ke res ke de lem

523304 Szer zõ dé ses il lat szer-kis ke res ke de lem IV.cs. 477501 Egyéb il lat szer-kis ke res ke de lem

523305 Egyéb il lat szer-kis ke res ke de lem 477501 Egyéb il lat szer-kis ke res ke de lem

523306 Dro gé ria kis ke res ke de lem 477502 Dro gé ria-kis ke res ke de lem

523307 Fod rá sza ti cikk kis ke res ke de lem 477503 Fod rá sza ti cikk kis ke res ke de le me

524101 Szer zõ dé ses tex til-kis ke res ke de lem I.cs. 475101 Egyéb tex til-kis ke res ke de lem

524102 Szer zõ dé ses tex til-kis ke res ke de lem II.cs. 475101 Egyéb tex til-kis ke res ke de lem

524103 Szer zõ dé ses tex til-kis ke res ke de lem III.cs. 475101 Egyéb tex til-kis ke res ke de lem

524104 Szer zõ dé ses tex til-kis ke res ke de lem IV.cs. 475101 Egyéb tex til-kis ke res ke de lem

524105 Mé ter áru-kis ke res ke de lem 475102 Mé ter áru-kis ke res ke de lem

524106 Rö vid áru-, fo nal-kis ke res ke de lem 475103 Rö vid áru-, fo nal-kis ke res ke de lem

524107 Ké zi mun ka-kis ke res ke de lem 475104 Ké zi mun ka-kis ke res ke de lem

524109 Egyéb tex til-kis ke res ke de lem 475101 Egyéb tex til-kis ke res ke de lem

524110 Nép mû vé sze ti, há zi ipa ri tex til-kis ke res ke de lem 475105 Nép mû vé sze ti, há zi ipa ri tex til-kis ke res ke de lem

524201 Szer zõ dé ses ru há za ti kis ke res ke de lem I.cs. 477101 Egyéb ru há za ti kis ke res ke de lem

524202 Szer zõ dé ses ru há za ti kis ke res ke de lem II.cs. 477101 Egyéb ru há za ti kis ke res ke de lem

524203 Szer zõ dé ses ru há za ti kis ke res ke de lem III.cs. 477101 Egyéb ru há za ti kis ke res ke de lem

524204 Szer zõ dé ses ru há za ti kis ke res ke de lem IV.cs. 477101 Egyéb ru há za ti kis ke res ke de lem

524205 Fel sõ ru há za ti, mun ka ru ha-kis ke res ke de lem 477102 Fel sõ ru há za ti, mun ka ru ha-kis ke res ke de lem

524206 Bõr-, szõr me ru há za ti-kis ke res ke de lem 477103 Bõr-, szõr me ru há za ti-kis ke res ke de lem

524207 Ve gyes ru há za ti kis ke res ke de lem 477104 Ve gyes ru há za ti kis ke res ke de lem

524208 Kö töt tá ru-kis ke res ke de lem 477105 Kö töt tá ru-kis ke res ke de lem

524209 Fe hér ne mû-kis ke res ke de lem 477106 Fe hér ne mû-kis ke res ke de lem

524211 Gyer mek ru há za ti-kis ke res ke de lem 477107 Gyer mek ru há za ti kis ke res ke de lem

524212 Ru há za ti ki egé szí tõk kis ke res ke del me 477108 Ru há za ti ki egé szí tõk kis ke res ke del me

524213 Nép mû vé sze ti ru há za ti kis ke res ke de lem 477109 Nép mû vé sze ti ru há za ti kis ke res ke de lem

524214 Egyéb ru há za ti kis ke res ke de lem 477101 Egyéb ru há za ti kis ke res ke de lem

524301 Szer zõ dé ses láb be li-, bõr áru-kis ke res ke de lem I.cs. 477201 Láb be li-kis ke res ke de lem

524302 Szer zõ dé ses láb be li-, bõr áru-kis ke res ke de lem II.cs. 477201 Láb be li-kis ke res ke de lem

524303 Szer zõ dé ses láb be li-, bõr áru-kis ke res ke de lem III.cs. 477201 Láb be li-kis ke res ke de lem

524304 Szer zõ dé ses láb be li-, bõr áru-kis ke res ke de lem IV.cs. 477201 Láb be li-kis ke res ke de lem

524306 Láb be li-kis ke res ke de lem 477201 Láb be li-kis ke res ke de lem

524307 Bõr dísz mû áru-kis ke res ke de lem 477202 Bõr dísz mû áru-kis ke res ke de lem

524308 Nép mû vé sze ti láb be li-, bõr áru-kis ke res ke de lem 477203 Nép mû vé sze ti láb be li-, bõr áru-kis ke res ke de lem

524309 Bõr nyer ges áru, ló szer szám kis ke res ke de lem 477204 Bõr nyer ges áru, ló szer szám kis ke res ke de le me
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524401 Szer zõ dé ses bú tor, ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem I.cs. 475301 Füg göny, tex til lak be ren de zé si cikk kis ke res ke del me

524401 Szer zõ dé ses bú tor, ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem I.cs. 475901 Egyéb ház tar tá si ter mék kis ke res ke de le me m.n.s

524402 Szer zõ dé ses bú tor, ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem II.cs. 475301 Füg göny, tex til lak be ren de zé si cikk kis ke res ke del me

524402 Szer zõ dé ses bú tor, ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem II.cs. 475901 Egyéb ház tar tá si ter mék kis ke res ke de le me m.n.s

524403 Szer zõ dé ses bú tor, ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem III.cs. 475301 Füg göny, tex til lak be ren de zé si cikk kis ke res ke del me

524403 Szer zõ dé ses bú tor, ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem III.cs. 475901 Egyéb ház tar tá si ter mék kis ke res ke de le me m.n.s

524404 Szer zõ dé ses bú tor, ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem IV.cs. 475301 Füg göny, tex til lak be ren de zé si cikk kis ke res ke del me

524404 Szer zõ dé ses bú tor, ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem IV.cs. 475901 Egyéb ház tar tá si ter mék kis ke res ke de le me m.n.s

524405 Füg göny, tex til-lak be ren de zé si cikk kis ke res ke de lem 475301 Füg göny, tex til lak be ren de zé si cikk kis ke res ke del me

524406 Nép mû vé sze ti bú tor és dísz mû áru kis ke res ke de lem 475302 Nép mû vé sze ti ta ka ró, szõ nyeg, fal-, pad ló bur ko ló kis ke res ke -
del me

524406 Nép mû vé sze ti bú tor és dísz mû áru kis ke res ke de lem 475912 Nép mû vé sze ti bú tor és dísz mû áru kis ke res ke de le me

524407 Egyéb ház tar tá si ter mék kis ke res ke de lem 475908 Egyéb bú tor, lak be ren de zé si tárgy kis ke res ke de le me

524408 Fi nom acél áru kis ke res ke de lem 475902 Fi nom acél áru kis ke res ke de lem

524409 La kás fel sze re lé si cik kek kis ke res ke del me 475903 La kás fel sze re lé si cik kek kis ke res ke del me

524410 Ház tar tá si üveg-, por ce lán-kis ke res ke de lem 475904 Ház tar tá si üveg-, por ce lán-kis ke res ke de lem

524411 Mû anyag-, ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem 475905 Mû anyag-, ház tar tá si cikk kis ke res ke de le me

524412 Nem elekt ro mos mû sza ki cik kek kis ke res ke del me 475906 Nem elekt ro mos mû sza ki cik kek kis ke res ke del me

524413 Vi lá gí tás tech ni kai ter mé kek kis ke res ke del me 475907 Vi lá gí tás tech ni kai ter mé kek kis ke res ke del me

524414 Egyéb bú tor, lak be ren de zé si tárgy kis ke res ke de lem 475901 Egyéb ház tar tá si ter mék kis ke res ke de le me m.n.s

524501 Szer zõ dé ses elekt ro mos ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem I.cs. 475901 Egyéb ház tar tá si ter mék kis ke res ke de le me m.n.s

524501 Szer zõ dé ses elekt ro mos ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem I.cs. 475901 Egyéb ház tar tá si ter mék kis ke res ke de le me m.n.s

524502 Szer zõ dé ses elekt ro mos ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem II.cs. 474301 Au dio-, vi deo be ren de zés kis ke res ke del me

524502 Szer zõ dé ses elekt ro mos ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem II.cs. 475401 Vil la mos ház tar tá si ké szü lék kis ke res ke del me 

524502 Szer zõ dé ses elekt ro mos ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem II.cs. 475401 Vil la mos ház tar tá si ké szü lék kis ke res ke del me 

524502 Szer zõ dé ses elekt ro mos ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem II.cs. 475901 Egyéb ház tar tá si ter mék kis ke res ke de le me m.n.s

524502 Szer zõ dé ses elekt ro mos ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem II.cs. 476301 Ze ne-, vi deo fel vé tel kis ke res ke del me

524503 Szer zõ dé ses elekt ro mos ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem III.cs. 474301 Au dio-, vi deo be ren de zés kis ke res ke del me

524503 Szer zõ dé ses elekt ro mos ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem III.cs. 475401 Vil la mos ház tar tá si ké szü lék kis ke res ke del me 

524503 Szer zõ dé ses elekt ro mos ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem III.cs. 476301 Ze ne-, vi deo fel vé tel kis ke res ke del me

524504 Szer zõ dé ses elekt ro mos ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem IV.cs. 474301 Au dio-, vi deo be ren de zés kis ke res ke del me

524504 Szer zõ dé ses elekt ro mos ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem IV.cs. 475401 Vil la mos ház tar tá si ké szü lék kis ke res ke del me 

524504 Szer zõ dé ses elekt ro mos ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem IV.cs. 476301 Ze ne-, vi deo fel vé tel kis ke res ke del me

524505 Elekt ro mos ház tar tá si, mû sza ki cik kek kis ke res ke del me 475401 Vil la mos ház tar tá si ké szü lék kis ke res ke del me 

524506 Hír adás tech ni kai cikk kis ke res ke de lem 474301 Au dio-, vi deo be ren de zés kis ke res ke del me

524507 Hang szer-kis ke res ke de lem 475909 Hang szer-kis ke res ke de lem

524508 Hang-, kép fel vé tel-kis ke res ke de lem 476301 Ze ne-, vi deo fel vé tel kis ke res ke del me

524509 Ze ne mû (kot ta)-kis ke res ke de lem 475910 Ze ne mû (kot ta)-kis ke res ke de lem

524509 Ze ne mû (kot ta)-kis ke res ke de lem 476301 Ze ne-, vi deo fel vé tel kis ke res ke del me

524510 Egyéb elekt ro mos ház tar tá si cikk kis ke res ke de lem 475401 Vil la mos ház tar tá si ké szü lék kis ke res ke del me 

524601 Szer zõ dé ses vas áru-, fes ték-, üveg-kis ke res ke de lem I.cs. 475201 Vas áru, szer szám, sze rel vény, bar kács áru kis ke res ke de lem

524602 Szer zõ dé ses vas áru-, fes ték-, üveg-kis ke res ke de lem II.cs. 475201 Vas áru, szer szám, sze rel vény, bar kács áru kis ke res ke de lem

524603 Szer zõ dé ses vas áru-, fes ték-, üveg-kis ke res ke de lem III.cs. 475201 Vas áru, szer szám, sze rel vény, bar kács áru kis ke res ke de lem

524604 Szer zõ dé ses vas áru-, fes ték-, üveg-kis ke res ke de lem IV.cs. 475201 Vas áru, szer szám, sze rel vény, bar kács áru kis ke res ke de lem

524605 Fes ték-kis ke res ke de lem 475202 Fes ték-kis ke res ke de lem

524606 Vas áru, szer szám, sze rel vény, bar kács áru kis ke res ke de lem 475201 Vas áru, szer szám, sze rel vény, bar kács áru kis ke res ke de lem

524607 Me zõ gaz da sá gi esz köz kis ke res ke del me 475206 Me zõ gaz da sá gi esz köz kis ke res ke del me

524608 Épí tõ anyag és sza ni te rá ru kis ke res ke de lem 475203 Épí tõ anyag és sza ni te rá ru kis ke res ke de le me

524609 Mész kis ke res ke de lem 475204 Mész kis ke res ke de le me

524610 Épü let fa kis ke res ke de lem 475205 Épü let fa kis ke res ke de le me

524701 Szer zõ dé ses könyv-, új ság-, pa pír áru-kis ke res ke de lem I.cs. 476101 Könyv-kis ke res ke de lem 
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524701 Szer zõ dé ses könyv-, új ság-, pa pír áru-kis ke res ke de lem I.cs. 476201 Hír lap kis ke res ke de le me

524702 Szer zõ dé ses könyv-, új ság-, pa pír áru-kis ke res ke de lem II.cs. 476101 Könyv-kis ke res ke de lem 

524702 Szer zõ dé ses könyv-, új ság-, pa pír áru-kis ke res ke de lem II.cs. 476201 Hír lap kis ke res ke de le me

524703 Szer zõ dé ses könyv-, új ság-, pa pír áru-kis ke res ke de lem III.cs. 476101 Könyv-kis ke res ke de lem 

524703 Szer zõ dé ses könyv-, új ság-, pa pír áru-kis ke res ke de lem III.cs. 476201 Hír lap kis ke res ke de le me

524704 Szer zõ dé ses könyv-, új ság-, pa pír áru-kis ke res ke de lem IV.cs. 476101 Könyv-kis ke res ke de lem 

524704 Szer zõ dé ses könyv-, új ság-, pa pír áru-kis ke res ke de lem IV.cs. 476201 Hír lap kis ke res ke de le me

524705 Hír lap kis ke res ke de lem 476201 Hír lap kis ke res ke de le me

524706 Könyv és idõ sza ki lap-kis ke res ke de lem 476101 Könyv-kis ke res ke de lem 

524706 Könyv és idõ sza ki lap-kis ke res ke de lem 476202 Fo lyó irat, idõ sza ki ki ad vány kis ke res ke del me

524707 Pa pír-, író szer-, iro da szer és nyom tat vány kis ke res ke de lem 476203 Pa pír-, író szer-, iro da szer- és nyom tat vány-kis ke res ke de lem

524801 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me I.cs.

474101 Szá mí tó gép, pe ri fé ria, szoft ver kis ke res ke del me 

524801 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me I.cs.

474201 Te le kom mu ni ká ci ós ter mék kis ke res ke del me

524801 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me I.cs.

475901 Egyéb ház tar tá si ter mék kis ke res ke de le me m.n.s

524801 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me I.cs.

476501 Já ték-kis ke res ke de lem 

524801 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me I.cs.

477601 Vi rág-, ko szo rú-, dísz nö vény-kis ke res ke de lem

524801 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me I.cs.

477701 Óra-, ék szer-kis ke res ke de lem 

524801 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me I.cs.

477801 Egyéb m.n.s. ipar cikk kis ke res ke de le me

524802 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me II.cs.

474101 Szá mí tó gép, pe ri fé ria, szoft ver kis ke res ke del me 

524802 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me II.cs.

474201 Te le kom mu ni ká ci ós ter mék kis ke res ke del me

524802 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me II.cs.

475901 Egyéb ház tar tá si ter mék kis ke res ke de le me m.n.s

524802 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me II.cs.

476501 Já ték-kis ke res ke de lem 

524802 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me II.cs.

477601 Vi rág-, ko szo rú-, dísz nö vény-kis ke res ke de lem

524802 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me II.cs.

477701 Óra-, ék szer-kis ke res ke de lem 

524802 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me II.cs.

477801 Egyéb m.n.s. ipar cikk kis ke res ke de le me

524803 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me III.cs.

474101 Szá mí tó gép, pe ri fé ria, szoft ver kis ke res ke del me 

524803 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me III.cs.

474201 Te le kom mu ni ká ci ós ter mék kis ke res ke del me

524803 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me III.cs.

475901 Egyéb ház tar tá si ter mék kis ke res ke de le me m.n.s

524803 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me III.cs.

476501 Já ték-kis ke res ke de lem 

524803 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me III.cs.

477601 Vi rág-, ko szo rú-, dísz nö vény-kis ke res ke de lem

524803 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me III.cs.

477701 Óra-, ék szer-kis ke res ke de lem 

524803 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me III.cs.

477801 Egyéb m.n.s. ipar cikk kis ke res ke de le me

524804 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me IV.cs.

474101 Szá mí tó gép, pe ri fé ria, szoft ver kis ke res ke del me 

524804 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me IV.cs.

474201 Te le kom mu ni ká ci ós ter mék kis ke res ke del me

524804 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me IV.cs.

475901 Egyéb ház tar tá si ter mék kis ke res ke de le me m.n.s
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524804 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me IV.cs.

476501 Já ték-kis ke res ke de lem 

524804 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me IV.cs.

477601 Vi rág-, ko szo rú-, dísz nö vény-kis ke res ke de lem

524804 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me IV.cs.

477701 Óra-, ék szer-kis ke res ke de lem 

524804 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk szer zõ dé ses kis ke res ke del -
me IV.cs.

477801 Egyéb m.n.s. ipar cikk kis ke res ke de le me

524805 Toll-kis ke res ke de lem 477802 Toll-kis ke res ke de lem

524806 Nép mû vé sze ti aján dék tárgy-kis ke res ke de lem 477803 Nép mû vé sze ti aján dék tárgy-kis ke res ke de lem

524807 Ház tar tá si ve gyi áru kis ke res ke de lem 477804 Ház tar tá si ve gyi áru kis ke res ke de le me

524809 Iro da gép, szá mí tó gép, szoft ver kis ke res ke del me 474101 Szá mí tó gép, pe ri fé ria, szoft ver kis ke res ke del me 

524810 Sü tõ ipa ri fel sze re lé si cikk kis ke res ke de lem 477805 Sü tõ ipa ri fel sze re lé si cikk kis ke res ke de le me

524811 Pin ce gaz da sá gi és fel sze re lé si cikk kis ke res ke del me 477806 Pin ce gaz da sá gi és fel sze re lé si cikk kis ke res ke del me

524812 Me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sú anya gok kis ke res ke del me 477807 Me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sú anya gok kis ke res ke del me

524813 Fo tó-op ti kai cikk kis ke res ke de lem 477808 Fo tó-, op ti kai cikk kis ke res ke del me

524814 Sport áru-, sport hor gá sza ti- és kem ping cikk kis ke res ke de lem 476401 Sport áru-, sport hor gá sza ti- és kem ping cikk-kis ke res ke de lem

524815 Ta pé ta kis ke res ke de lem 475303 Ta pé ta-kis ke res ke de lem

524816 Já ték áru kis ke res ke de lem 474101 Szá mí tó gép, pe ri fé ria, szoft ver kis ke res ke del me 

524816 Já ték áru kis ke res ke de lem 476501 Já ték-kis ke res ke de lem 

524817 Bé lyeg ke res ke de lem 477809 Bé lyeg ke res ke de lem

524818 Iro da bú tor kis ke res ke de lem 475911 Iro da bú tor kis ke resk de le me

524819 Óra- és ék szer kis ke res ke de lem 477701 Óra-, ék szer-kis ke res ke de lem 

524820 Kép zõ, ipar mû vé sze ti ter mék kis ke res ke de lem 477811 Kép zõ-, ipar mû vé sze ti ter mék kis ke res ke del me

524821 Ba zár áru-kis ke res ke de lem 477812 Ba zár áru-kis ke res ke de lem

524822 Aján dék tárgy kis ke res ke de lem 477813 Aján dék tárgy-kis ke res ke de lem

524823 Mu tat vá nyos kel lék áru kis ke res ke de lem 477814 Mu tat vá nyos kel lék-áru kis ke res ke del me

524824 Vi rág-, ko szo rú-, dísz nö vény-kis ke res ke de lem 477601 Vi rág-, ko szo rú-, dísz nö vény-kis ke res ke de lem

524825 Mû vi rág kis ke res ke de lem 477815 Mû vi rág-kis ke res ke de lem

524826 Dísz ál lat- és dísz hal kis ke res ke de lem 477816 Dísz ál lat- és dísz hal-kis ke res ke de lem

524827 Ter mény-, ta kar mány-, ál lat ele del- és egyéb nö vé nyi sza po rí tó -
anyag-kis ke res ke de lem

477602 Hob bi ál la tel edel és ta kar mány kis ke res ke de le me

524827 Ter mény-, ta kar mány-, ál lat ele del- és egyéb nö vé nyi sza po rí tó -
anyag-kis ke res ke de lem

477603 Dísz nö vé nyi sza po rí tó anyag kis ke res ke de lem

524827 Ter mény-, ta kar mány-, ál lat ele del- és egyéb nö vé nyi sza po rí tó -
anyag-kis ke res ke de lem

477823 Ter mény-, ta kar mány-, egyéb me zõ gaz da sá gi ter mék kis ke res -
ke del me

524828 Va dá sza ti cik kek, fegy ver-kis ke res ke de lem 476402 Va dá sza ti cik kek, fegy ver kis ke res ke del me

524829 Kegy tárgy kis ke res ke de lem 477817 Kegy tárgy-kis ke res ke de lem

524830 Tü ze lõ anyag-kis ke res ke de lem 477818 Tü ze lõ anyag-kis ke res ke de lem

524831 Tü ze lõ olaj kis ke res ke de lem 477819 Tü ze lõ olaj-kis ke res ke de lem

524832 Ér me ke res ke de lem 477820 Ér me ke res ke de lem

524833 Szem lél te tõ esz köz kis ke res ke de lem 477821 Szem lél te tõ esz köz kis ke res ke de le me

524834 Sze xu á lis áru kis ke res ke de lem 477822 Sze xu á lis áru kis ke res ke de le me

524835 Egyéb más ho va nem so rolt ipar cikk kis ke res ke de lem 477801 Egyéb m.n.s. ipar cikk kis ke res ke de le me

524836 Pa lac kos gáz kis ke res ke de lem 477824 Pa lac kos gáz-kis ke res ke de lem

524837 Te le kom mu ni ká ci ós cikk-kis ke res ke de lem 474201 Te le kom mu ni ká ci ós ter mék kis ke res ke del me

524839 Mû al ko tás-kis ke res ke de lem 477825 Mû al ko tás-kis ke res ke de lem

524840 Szõ nyeg-kis ke res ke de lem 475304 Szõ nyeg-kis ke res ke de lem

524841 Pi ro tech ni kai ter mé kek kis ke res ke del me 477826 Pi ro tech ni kai ter mé kek kis ke res ke del me

524842 Zsák-, zsi neg-, pony va-kis ke res ke de lem 477810 Zsák-, zsi neg-, pony va-kis ke res ke de lem

525001 Szer zõ dé ses hasz nált cikk-kis ke res ke de lem I.cs. 477901 Egyéb hasz nált cikk-kis ke res ke de lem

525002 Szer zõ dé ses hasz nált cikk-kis ke res ke de lem II.cs. 477901 Egyéb hasz nált cikk-kis ke res ke de lem

525003 Szer zõ dé ses hasz nált cikk-kis ke res ke de lem III.cs. 477901 Egyéb hasz nált cikk-kis ke res ke de lem
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525004 Szer zõ dé ses hasz nált cikk-kis ke res ke de lem IV.cs. 477901 Egyéb hasz nált cikk-kis ke res ke de lem

525006 Hasz nált ru ha, láb be li kis ke res ke de lem 477902 Hasz nált ru ha-, láb be li-kis ke res ke de lem

525007 Hasz nált bú tor kis ke res ke de lem 477903 Hasz nált bú tor kis ke res ke de lem

525008 An tik vá ri um 477904 An tik vá ri um

525009 Ré gi ség ke res ke de lem 477905 Ré gi ség ke res ke de lem

525010 Hasz nált ipar cikk kis ke res ke de lem 477906 Hasz nált ipar cikk-kis ke res ke de lem

525011 Zá log tárgy-ke res ke de lem 477907 Zá log tárgy-ke res ke de lem

525014 Egyéb hasz nált cikk kis ke res ke de lem 477901 Egyéb hasz nált cikk-kis ke res ke de lem

526101 Cso mag kül dõ kis ke res ke de lem 479101 Cso mag kül dõ kis ke res ke de lem

526102 In ter ne tes ke res ke de lem 479102 In ter ne tes ke res ke de lem

526202 Pi a ci és vá sá ro zó kis ke res ke de lem 478101 Élel mi szer, al ko hol men tes ital pi a ci kis ke res ke del me

526202 Pi a ci és vá sá ro zó kis ke res ke de lem 478201 Tex til, ru há zat, láb be li pi a ci kis ke res ke del me

526202 Pi a ci és vá sá ro zó kis ke res ke de lem 478901 Egyéb áruk pi a ci kis ke res ke del me

526301 Egyéb más ho va nem so rolt nem-bol ti kis ke res ke de lem 479901 Egyéb nem bol ti kis ke res ke de lem

526302 Há za ló ke res ke de lem 479902 Há za ló ke res ke de lem

526303 Ér té ke sí tés au to ma tán ke resz tül 479903 Ér té ke sí tés au to ma tán ke resz tül

526304 Nem bol ti ügy nö ki kis ke res ke de lem 479904 Nem bol ti ügy nö ki kis ke res ke de lem

527101 Szer zõ dé ses ipar i szol gál ta tó, ci pész 952301 Láb be li ja ví tás

527102 Bõr áru ja ví tá sa 952302 Bõr áru ja ví tá sa

527103 Láb be li ja ví tás 952301 Láb be li ja ví tás

527201 Szer zõ dé ses ipar i szol gál ta tó, elekt ro ni kai mû sze rész 951101 Szá mí tó gép ja ví tás

527201 Szer zõ dé ses ipar i szol gál ta tó, elekt ro ni kai mû sze rész 951201 Mo bil te le fon ja ví tá sa

527202 Ház tar tá si vil la mos ké szü lé kek, cik kek ja ví tá sa 952101 Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cikk ja ví tá sa

527202 Ház tar tá si vil la mos ké szü lé kek, cik kek ja ví tá sa 952101 Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cikk ja ví tá sa

527202 Ház tar tá si vil la mos ké szü lé kek, cik kek ja ví tá sa 952202 Mo só gép ja ví tá sa

527202 Ház tar tá si vil la mos ké szü lé kek, cik kek ja ví tá sa 952203 Hû tõ gép ja ví tá sa

527202 Ház tar tá si vil la mos ké szü lé kek, cik kek ja ví tá sa 952204 Egyéb ház tar tá si vil la mos ké szü lé kek, cik kek ja ví tá sa

527301 Szer zõ dé ses ipar i szol gál ta tó, óra-, ék szer ja ví tás 952501 Óra ja ví tás

527302 Óra ja ví tás 952501 Óra ja ví tás

527303 Ék szer ja ví tás 952502 Ék szer ja ví tás

527401 Szer zõ dé ses ipar i szol gál ta tó, egyéb fo gyasz tá si cikk ja ví tá sa 952901 Egyéb ház tar tá si és köz szük ség le ti cik kek ja ví tá sa

527402 Kép ke re te zés 952916 Kép ke re te zés

527403 Pa ten to zás, rig li zés, sze ge cse lés 952915 Pa ten to zás, rig li zés, sze ge cse lés

527404 Há za ló ja ví tó szol gál ta tás 952914 Há za ló ja ví tó szol gál ta tás

527405 Ön gyúj tó töl tés, ja ví tás 952913 Ön gyúj tó töl tés, ja ví tás

527406 Töl tõ toll ja ví tás 952912 Töl tõ toll ja ví tás

527407 Ru há za ti és egyéb kon fek ci o nált ter mé kek ja ví tá sa 133001 Tex til ki ké szí tés (nem sa ját elõ ál lí tá sú tex tí li á ból) m.n.s.

527407 Ru há za ti és egyéb kon fek ci o nált ter mé kek ja ví tá sa 952911 Ru há za ti és egyéb kon fek ci o nált ter mé kek ja ví tá sa

527408 Lát sze ré sze ti és op ti kai esz kö zök ja ví tá sa 952917 Lát sze ré sze ti és köz szük ség le ti op ti kai esz kö zök ja ví tá sa

527409 Nem vil la mos ház tar tá si gép sze re lé se 952909 Nem vil la mos ház tar tá si gép sze re lé se

527410 Ke rék pár ja ví tás 952908 Ke rék pár ja ví tás

527411 Me cha ni kus var ró gép ja ví tás 952907 Me cha ni kus var ró gép ja ví tás

527412 Kés éle zés, kö szö rü lés 952906 Kés éle zés, kö szö rü lés

527413 Ve gyes ja ví tás 952905 Ve gyes ja ví tás

527414 Egyéb ház tar tá si és köz szük ség le ti cik kek ja ví tá sa 952901 Egyéb ház tar tá si és köz szük ség le ti cik kek ja ví tá sa

527416 Gra ví ro zás ho zott anyag ra nem a gyár tás so rán 952902 Gra ví ro zás ho zott anyag ra nem a gyár tás so rán

527417 Kulcs má so lás 952903 Kulcs má so lás

527418 Egyéb más ho va nem so rolt fo gyasz tá si cikk ja ví tá sa 952904 Egyéb m.n.s. fo gyasz tá si cikk ja ví tá sa

527419 Mo bil te le fon ja ví tá sa 951201 Mo bil te le fon ja ví tá sa

551001 Szál lo dai szol gál ta tás 551001 Szál lo dai szol gál ta tás m.n.s.

551002 Pan zió szol gál ta tás 551002 Pan zió szol gál ta tás
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552101 If jú sá gi, tu ris ta szál lás-szol gál ta tás 552001 If jú sá gi-, tu ris ta szál lás-szol gál ta tás

552101 If jú sá gi, tu ris ta szál lás-szol gál ta tás 553001 Kem ping szol gál ta tás

552201 Kem ping szol gál ta tás 553001 Kem ping szol gál ta tás

552301 Fi ze tõ ven dég lá tás 552002 Fi ze tõ ven dég lá tás

552302 Egyéb ke res ke del mi szál lás hely-szol gál ta tás 559001 Egyéb ke res ke del mi szál lás hely-szol gál ta tás

552302 Egyéb ke res ke del mi szál lás hely-szol gál ta tás 559002 Di ák szál ló üze mel te té se

552302 Egyéb ke res ke del mi szál lás hely-szol gál ta tás 559003 Mun kás szál ló üze mel te té se

552302 Egyéb ke res ke del mi szál lás hely-szol gál ta tás 559004 Kol lé gi um üze mel te té se

552303 Nya ra ló há zi szol gál ta tás 552003 Nya ra ló há zi szol gál ta tás

552305 Gyer mek üdül te tés (nem uta zá si cso mag ként) 552004 Gyer mek üdül te tés (nem uta zá si cso mag ként)

552306 Fa lu si szál lás adás 552005 Fa lu si szál lás adás

553001 Ét ter mi, cuk rász dai szol gál ta tás 561001 Ét ter mi, cuk rász dai szol gál ta tás

553005 Pe cse nye és más hús ala pú ké szít mény sü té se 561002 Pe cse nye és más hús ala pú ké szít mény sü té se

553006 Pa la csin ta-, lán gos-, piz za sü tés 561003 Pa la csin ta-, lán gos-, piz za sü tés

553007 Egyéb üz let hez nem kö tött ven dég lá tás 561004 Egyéb üz let hez nem kö tött ven dég lá tás

553007 Egyéb üz let hez nem kö tött ven dég lá tás 562101 Ren dez vé nyi ét kez te tés m.n.s.

553007 Egyéb üz let hez nem kö tött ven dég lá tás 562103 Fa lu si ven dég asz tal szol gál ta tás

553014 Fa la to zó (bü fé), me leg kony hás bü fé 561005 Fa la to zó (bü fé), me leg kony hás bü fé

553015 Fa la to zó (bü fé), hi deg kony hás bü fé szol gál ta tás 561006 Fa la to zó (bü fé), hi deg kony hás bü fé szol gál ta tás

553016 Sö rö zõi ven dég lá tás (me leg kony hás) 561007 Sö rö zõi ven dég lá tás (me leg kony hás)

554001 Kok tél bá ri, bá ri ven dég lá tás 563001 Ze nés szó ra ko zó hely (mu la tó, va ri e té, bár, disz kó) mû köd te té se

554002 Kocs mai, ital bol ti ven dég lá tás 563002 Kocs mai, ital bol ti ven dég lá tás

554003 Sö rö zõi ven dég lá tás (nem me leg kony hás) 563003 Sö rö zõi ven dég lá tás (nem me leg kony hás)

554004 Bo ro zó, ter me lõi po ha ra zó 563004 Bo ro zó

554004 Bo ro zó, ter me lõi po ha ra zó 563005 Ter me lõi bor ki mé rés hely szí ni fo gyasz tás ra

554005 Ze nés szó ra ko zó hely, dis co üze mel te té se 563001 Ze nés szó ra ko zó hely (mu la tó, va ri e té, bár, disz kó) mû köd te té se

555102 Mun ka he lyi ét kez te tés 562901 Mun ka he lyi ét kez te tés

555103 Nem me leg kony hás mun ka he lyi bü fé, kan tin 562902 Nem me leg kony hás mun ka he lyi bü fé, kan tin

555201 Köz ét kez te tés 532005 Étel ház hoz szál lít ás

555201 Köz ét kez te tés 562903 Köz ét kez te tés

602104 Au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás 493101 Au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás

602104 Au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás 493905 Au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti tá vol sá gi sze mély szál lí -
tás

602201 Ta xi sze mély szál lí tás 493201 Ta xis sze mély szál lí tás

602301 Sze mély szál lí tás konf lis sal 493904 Sze mély szál lí tás konf lis sal

602302 Nem ment rend sze rû köz úti tá vol sá gi sze mély szál lí tás 493903 Nem ment rend sze rû köz úti tá vol sá gi sze mély szál lí tás

602303 Egyéb más ho va nem so rolt szá raz föl di sze mély szál lí tás 493901 Egyéb m.n.s. szá raz föl di sze mély szál lí tás

602304 Ide gen tu laj do nú sze mély gép ko csi val nem me net rend sze rû sze -
mély szál lí tás

493202 Ide gen tu laj do nú sze mély gép ko csi val nem me net rend sze rû sze -
mély szál lí tás

602305 Ide gen tu laj do nú sze mély gép ko csi val nem me net rend sze rû kis -
te her szál lí tás

494103 Ide gen tu laj do nú sze mély gép ko csi val nem me net rend sze rû kis -
te her szál lí tás

602306 Ide gen tu laj do nú au tó busszal nem me net rend sze rû sze mély szál -
lí tás

493902 Ide gen tu laj do nú au tó busszal nem me net rend sze rû sze mély szál -
lí tás

602401 Sze kér fu va ro zás (ló fo ga tú) 494102 Sze kér fu va ro zás (ló fo ga tú)

602402 Köz úti te her szál lí tás 494101 Köz úti te her szál lí tás

602402 Köz úti te her szál lí tás 494201 Köl töz te tés

602403 Au tó men tés 494104 Au tó men tés

602404 Ide gen tu laj do nú te her gép ko csi val nem me net rend sze rû te her -
szál lí tás

494105 Ide gen tu laj do nú te her gép ko csi val nem me net rend sze rû te her -
szál lí tás

603001 Csõ ve ze té kes szál lí tás 495001 Csõ ve ze té kes szál lí tás

611001 Ten ge ri szál lí tás 501001 Ten ge ri sze mély szál lí tás

611001 Ten ge ri szál lí tás 502001 Ten ge ri áru szál lí tás
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612001 Bel ví zi sze mély szál lí tás 503001 Bel ví zi sze mély szál lí tás m.n.s.

612002 Bel ví zi te her szál lí tás 504001 Bel ví zi áru szál lí tás

612003 Rév köz le ke dés 503002 Rév köz le ke dés

612004 Egyéb bel ví zi szál lí tás 503001 Bel ví zi sze mély szál lí tás m.n.s.

612004 Egyéb bel ví zi szál lí tás 504001 Bel ví zi áru szál lí tás

621001 Me net rend sze rû lé gi szál lí tás 511001 Me net rend sze rû lé gi sze mély szál lí tás

621001 Me net rend sze rû lé gi szál lí tás 512101 Me net rend sze rû lé gi áru szál lí tás

622001 Nem me net rend sze rû lé gi sze mély szál lí tás 511002 Nem me net rend sze rû lé gi sze mély szál lí tás

622002 Nem me net rend sze rû lé gi te her szál lí tás 512102 Nem me net rend sze rû lé gi te her szál lí tás

631102 Ra ko mány ke ze lés 522401 Ra ko mány ke ze lés

631201 Nem jö ve dé ki ter mék tá ro lá sa, rak tá ro zá sa 521001 Nem jö ve dé ki ter mék tá ro lá sa, rak tá ro zá sa

631202 Jö ve dé ki ter mék tá ro lá sa, rak tá ro zá sa 521002 Jö ve dé ki ter mék tá ro lá sa, rak tá ro zá sa

631203 Hû tõ ház ban tör té nõ tá ro lás, rak tá ro zás 521003 Hû tõ ház ban tör té nõ tá ro lás, rak tá ro zás

632103 Egyéb szá raz föl di szál lí tást se gí tõ te vé keny ség 522101 Szá raz föl di szál lí tást se gí tõ te vé keny ség m.n.s.

632104 Par ko lá si szol gál ta tás 522102 Par ko lá si szol gál ta tás

632202 Egyéb ví zi szál lí tást se gí tõ te vé keny ség 522201 Ví zi szál lí tást ki egé szí tõ szol gál ta tás

632301 Re pü lõt erek üze mel te té se, lé gi for gal mi szol gál ta tás 522302 Re pü lõt erek üze mel te té se, lé gi for gal mi szol gál ta tás

632302 Egyéb lé gi szál lí tást se gí tõ te vé keny ség 522301 Lé gi szál lí tást se gí tõ te vé keny ség m.n.s.

633001 Uta zás szer ve zés 791201 Uta zás szer ve zés m.n.s.

633002 Uta zá si ügy nö ki te vé keny ség 791101 Uta zás köz ve tí tés 

633002 Uta zá si ügy nö ki te vé keny ség 791202 Uta zá si ügy nö ki te vé keny ség

633002 Uta zá si ügy nö ki te vé keny ség 799001 Ide gen ve ze tés

633003 Ide gen ve ze tés 799001 Ide gen ve ze tés

633004 Uta zás köz ve tí tés (nem uta zá si cso mag ban) 791101 Uta zás köz ve tí tés 

633005 Kül föl di szál lás hely-ér té ke sí tés (nem uta zá si cso mag ban) 799004 Kül föl di szál lás hely-ér té ke sí tés (nem uta zá si cso mag ban)

633006 Tu ris ta tá jé koz ta tás 799003 Tu ris ta tá jé koz ta tás

634001 Szál lít má nyo zás 522901 Szál lít má nyo zás

641201 Fu tár pos tai te vé keny ség 532001 Fu tár pos tai te vé keny ség

641202 Bo y szol gá lat 532002 Bo y szol gá lat

641203 Köz re mû kö dés pos tai szol gál ta tás el lá tá sá ban 532003 Köz re mû kö dés pos tai szol gál ta tás el lá tá sá ban

641204 Be je len tés hez kö tött pos tai szol gál ta tás 531003 Új ság, fo lyó irat ter jesz té se

641204 Be je len tés hez kö tött pos tai szol gál ta tás 532004 Be je len tés hez kö tött pos tai szol gál ta tás

641205 En ge dé lyes pos tai szol gál ta tás 531001 En ge dé lyes pos tai szol gál ta tás

642001 Táv köz lés, ká bel te le ví zió üze mel te tés 611001 Ve ze té kes táv köz lés

642001 Táv köz lés, ká bel te le ví zió üze mel te tés 612001 Ve ze ték nél kü li táv köz lés

642001 Táv köz lés, ká bel te le ví zió üze mel te tés 613001 Mû hol das táv köz lés

642001 Táv köz lés, ká bel te le ví zió üze mel te tés 619001 Egyéb táv köz lés m.n.s.

642003 In ter net hoz zá fé rés biz to sí tá sa 611001 Ve ze té kes táv köz lés

642003 In ter net hoz zá fé rés biz to sí tá sa 612001 Ve ze ték nél kü li táv köz lés

642003 In ter net hoz zá fé rés biz to sí tá sa 613001 Mû hol das táv köz lés

642003 In ter net hoz zá fé rés biz to sí tá sa 619002 In ter net-hoz zá fé rés biz to sí tá sa

652301 Sa ját szám lás tõzs dei pénz ügyi ha tár idõs ügy let kö té se 661202 Sa ját szám lás tõzs dei pénz ügyi ha tár idõs ügy let kö té se

671201 Be fek te té si, ér ték pa pír-ügy nö ki te vé keny ség 643001 Be fek te tés köz ve tí tés

671201 Be fek te té si, ér ték pa pír-ügy nö ki te vé keny ség 661201 Ér ték pa pír-, áru tõzs dei ügy nö ki te vé keny ség m.n.s.

671301 Pénz vál tás 661901 Egyéb pénz ügyi ki egé szí tõ te vé keny ség m.n.s.

671302 Pénz ügyi köz ve tí tés (hi tel, be tét ügy let köz ve tí tés) 661901 Egyéb pénz ügyi ki egé szí tõ te vé keny ség m.n.s.

672001 Biz to sí tá si ügy nö ki te vé keny ség 662201 Biz to sí tá si ügy nö ki, bró ke ri te vé keny ség

672003 Biz to sí tá si koc ká zat vi se lé si kár becs lés 662101 Biz to sí tá si koc ká zat ér té ke lés, kár szak ér tés

672005 Biz to sí tá si szak ta nács adás 662902 Biz to sí tá si szak ta nács adás

672006 Biz to sí tá si ál lo mány-ápo lás 662901 Biz to sí tá si ál lo mány-ápo lás

701101 In gat lan be ru há zás, -el adás 411001 In gat lan be ru há zás, -el adás
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701201 La kó in gat lan és föld te rü let for gal ma zá sa 681002 La kó in gat lan és föld te rü let for gal ma zá sa

701202 Egyéb in gat lan for gal ma zá sa 681001 Egyéb in gat lan for gal ma zá sa

702001 La kás bér be adás, al bér let 682001 La kás bér be adás, al bér let

702002 Gaz da sá gi épít mény bér be adás 682002 Gaz da sá gi épít mény bér be adá sa

702003 Föld te rü let bér be adás 682003 Föld te rü let bér be adás

702006 Ok ta tást szol gá ló épít mény és ön ál ló ren del te té si egy ség ren -
del te té sé nek meg fe le lõ bér be adá sa

682004 Ok ta tást szol gá ló épít mény és ön ál ló ren del te té si egy ség ren -
del te té sé nek meg fe le lõ bér be adá sa

702007 Spor tot szol gá ló épít mény és ön ál ló ren del te té si egy ség ren del -
te té sé nek meg fe le lõ bér be adá sa

682005 Spor tot szol gá ló épít mény és ön ál ló ren del te té si egy ség ren del -
te té sé nek meg fe le lõ bér be adá sa

702008 Mû ve lõ dé si ház és mû ve lõ dést szol gá ló ön ál ló ren del te té si egy -
ség ren del te té sé nek meg fe le lõ bér be adá sa

682006 Mû ve lõ dé si ház és mû ve lõ dést szol gá ló ön ál ló ren del te té si egy -
ség ren del te té sé nek meg fe le lõ bér be adá sa

702009 Üz let he lyi ség bér be adá sa 682007 Üz let he lyi ség bér be adá sa

703101 La kó in gat lan, föld te rü let, köz ve tí té se 683101 La kó in gat lan, föld te rü let köz ve tí té se

703102 In gat lan becs lés 683102 In gat lan-ér ték becs lés

703103 Egyéb in gat lan köz ve tí té se 683103 Egyéb in gat lan köz ve tí té se

703104 Igaz ság ügyi in gat lan for gal mi szak ér tés 683104 Igaz ság ügyi in gat lan ér ték becs lés

703201 La kó in gat lan ke ze lé se 683202 La kó in gat lan ke ze lé se

703201 La kó in gat lan ke ze lé se 811001 Ház fel ügye lõi szol gál ta tás

703202 Egyéb in gat lan ke ze lé se 683201 In gat lan ke ze lés m.n.s.

703202 Egyéb in gat lan ke ze lé se 811001 Ház fel ügye lõi szol gál ta tás

703204 Ház fel ügye lõi szol gál ta tás 811001 Ház fel ügye lõi szol gál ta tás

703205 Ka zán fû tõi te vé keny ség 811002 Ka zán fû tõi te vé keny ség

711001 Gép ko csi köl csön zés 771101 Gép ko csi köl csön zés

711002 Gép ko csi köl csön zés (te lep nél kül) 771102 Gép ko csi köl csön zés (te lep nél kül)

712101 Egyéb szá raz föl di jár mû köl csön zé se 771201 Gép jár mû köl csön zés (3,5 ton na fö lött)

712101 Egyéb szá raz föl di jár mû köl csön zé se 773902 Egyéb szá raz föl di jár mû köl csön zé se

712201 Ví zi jár mû köl csön zé se 773401 Ví zi szál lí tó esz köz köl csön zé se

712301 Lé gi jár mû köl csön zé se 773501 Lé gi szál lí tó esz köz köl csön zé se

713101 Me zõ gaz da sá gi gép és be ren de zés köl csön zé se 773101 Me zõ gaz da sá gi gép köl csön zé se

713201 Épí tõ ipa ri gép, be ren de zés köl csön zé se 773201 Épí tõ ipa ri gép, be ren de zés köl csön zé se

713301 Iro da gép-köl csön zés 773301 Iro da gép-köl csön zés

713302 Szá mí tás tech ni kai be ren de zé sek köl csön zé se 773302 Szá mí tás tech ni kai be ren de zé sek köl csön zé se

713401 Más ho va nem so rolt egyéb gép köl csön zé se 773901 M.n.s. egyéb gép köl csön zé se

713402 Gaz da sá gi ha szon ál la tok köl csön zé se 773903 Gaz da sá gi ha szon ál la tok köl csön zé se

714002 Szó ra ko zá si, sza bad idõs cikk köl csön zé se 772101 Sza bad idõs, sport esz köz köl csön zé se

714004 Bar kács esz köz köl csön zé se 772902 Bar kács esz köz köl csön zé se

714006 Es kü või ru ha, jel mez, egyéb ru há za ti ter mék köl csön zé se 772903 Es kü või ru ha, jel mez, egyéb ru há za ti ter mék köl csön zé se

714007 Ok ta tást szol gá ló szem lél te tõ esz köz és be mu ta tó tan esz köz köl -
csön zé se

772904 Ok ta tást szol gá ló szem lél te tõ esz köz és be mu ta tó tan esz köz köl -
csön zé se

714008 Egyéb sze mé lyi, ház tar tá si cikk köl csön zé se 772901 Egyéb sze mé lyi hasz ná la tú, ház tar tá si cikk köl csön zé se m.n.s.

714009 Ház tar tá si esz köz, bú tor köl csön zé se 772906 Ház tar tá si esz köz, bú tor köl csön zé se

714010 Hang szer köl csön zés 772907 Hang szer köl csön zés

714011 Te le ví zió-, rá dió-, vi deó ké szü lék köl csön zé se 772905 Te le ví zió-, rá dió-, vi deo ké szü lék köl csön zé se

714012 Vi deó ka zet ta-, LD-, DVD-le mez köl csön zé se 772201 Vi deo ka zet ta-, LD-, DVD-le mez köl csön zé se

721001 Hard ver-szak ta nács adás 620203 Hard ver-szak ta nács adás

721002 Igaz ság ügyi hard ver szak ér tés 620204 Igaz ság ügyi hard ver szak ér tés

722101 Szoft ver ki adás (cso ma golt) 582101 Szá mí tó gé pes já ték ki adá sa m.n.s.

722101 Szoft ver ki adás (cso ma golt) 582901 Egyéb szoft ver ki adás

722201 Igaz ság ügyi szoft ver szak ér tés 620202 Igaz ság ügyi szoft ver szak ér tés

722202 Egye di szoft ver fej lesz tés 620101 Egye di szoft ver fej lesz tés

722203 Rend szer szer ve zé si, -kar ban tar tá si ta nács adás 620102 Rend szer szer ve zé si, -kar ban tar tá si ta nács adás

722205 Web lap ter ve zé se (web di zájn) 620103 Web lap ter ve zé se (web di zájn)
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722206 Egyéb szá mí tás tech ni kai szak ér tés, ta nács adás 620201 Egyéb szá mí tás tech ni kai szak ér tés, ta nács adás

723001 Adat fel dol go zás 620301 Szá mí tó gép-üze mel te tés 

723001 Adat fel dol go zás 631104 Adat fel dol go zá si szol gál ta tás

723002 Egyéb szá mí tó gé pes fel dol go zás 631103 Egyéb szá mí tó gé pes fel dol go zás

723003 In ter ne tes hir de té si fe lü let web gaz da ál ta li ér té ke sí té se 631102 In ter ne tes hir de té si fe lü let web gaz da ál ta li ér té ke sí té se

723004 We bol dal üze mel te tés (web hos ting) 631105 We bol dal üze mel te tés (web hos ting)

724001 Adat bá zis-te vé keny ség, on-li ne-ki adás 581104 Könyv on-li ne-ki adá sa

724001 Adat bá zis-te vé keny ség, on-li ne-ki adás 581202 Cím tá rak, le ve le zõ jegy zé kek on-li ne-ki adá sa

724001 Adat bá zis-te vé keny ség, on-li ne-ki adás 581302 Na pi lap on-li ne-ki adá sa

724001 Adat bá zis-te vé keny ség, on-li ne-ki adás 581402 Fo lyó irat, idõ sza ki ki ad vány on-li ne-ki adá sa

724001 Adat bá zis-te vé keny ség, on-li ne-ki adás 581903 Egyéb on-li ne-ki adói te vé keny ség

724001 Adat bá zis-te vé keny ség, on-li ne-ki adás 582102 Szá mí tó gé pes já ték on-li ne-ki adá sa

724002 Web ke re sõ por tál üze mel te té se (web se arch) 631201 Vi lág há ló-por tá li szol gál ta tás

724003 In ter ne tes hir de té si fe lü let egyéb, más ho va nem so rolt ér té ke sí -
té se

731201 In ter ne tes hir de té si hely egyéb m.n.s. ér té ke sí té se

724006 Egyéb adat bá zis szol gál ta tás 631101 Egyéb adat bá zis-szol gál ta tás

725001 Iro da gép-, szá mí tó gép-ja ví tás 331205 Iro da gép ja ví tás

725001 Iro da gép-, szá mí tó gép-ja ví tás 951101 Szá mí tó gép ja ví tás

725001 Iro da gép-, szá mí tó gép-ja ví tás 951102 Szá mí tó gép, -pe ri fé ria ja ví tá sa

726001 Egyéb szá mí tás tech ni kai te vé keny ség 620901 Egyéb szá mí tás tech ni kai te vé keny ség

731001 Mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés 721101 Bio tech no ló gi ai ku ta tás, fej lesz tés

731001 Mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés 721901 Egyéb ter mé szet tu do má nyi, mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés

731001 Mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés 722001 Tár sa da lom tu do má nyi ku ta tás, fej lesz tés

732001 Hu mán ku ta tás, fej lesz tés 722002 Hu mán ku ta tás, fej lesz tés

741101 Jo gi, ügy vé di szol gál ta tás (egyé ni vál lal ko zói iga zol vány alap -
ján nem gya ko rol ha tó)

691001 Jo gi, ügy vé di szol gál ta tás (egyé ni vál lal ko zói iga zol vány alap -
ján nem gya ko rol ha tó)

741102 Ipar jog vé del mi ügyek in té zé se 691002 Ipar jog vé del mi ügyek in té zé se

741103 Köz jegy zõi szol gál ta tás (egyé ni vál lal ko zói iga zol vány alap ján
nem gya ko rol ha tó)

691003 Köz jegy zõi szol gál ta tás (egyé ni vál lal ko zói iga zol vány alap ján
nem gya ko rol ha tó)

741104 Ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tói te vé keny ség 691004 Ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tói te vé keny ség

741105 Sza ba dal mi ügy vi võ  (egyé ni vál lal ko zói iga zol vány alap ján
nem gya ko rol ha tó)

691005 Sza ba dal mi ügy vi võ  (egyé ni vál lal ko zói iga zol vány alap ján
nem gya ko rol ha tó)

741201 Adó szak ér tés, adó-szak ta nács adás 692001 Adó szak ér tés, adó-szak ta nács adás

741202 Könyv vizs gá lat (Au dit) 692002 Könyv vizs gá lat (au dit)

741203 Köny ve lés 692003 Köny ve lés

741204 Igaz ság ügyi könyv- és adó szak ér tés 692004 Igaz ság ügyi könyv- és adó szak ér tés

741205 Vám ok mány ki töl tés 692005 Vám ok mány ki töl tés

741301 Pi ac- és köz vé le mény ku ta tás 732001 Pi ac-, köz vé le mény-ku ta tás

741401 Té ma me ne dzse lés, prog ram ko or di ná lás 702205 Té ma me ne dzse lés, prog ram ko or di ná lás

741402 Ál ta lá nos üz let vi te li ta nács adás 702101 PR, kom mu ni ká ció m.n.s.

741402 Ál ta lá nos üz let vi te li ta nács adás 702201 Ál ta lá nos üz let vi te li ta nács adás

741403 Pénz ügyi és mar ke ting üz let vi te li ta nács adás 702202 Pénz ügyi és mar ke ting üz let vi te li ta nács adás

741406 Gaz da sá gi szak mai szak ér tés 749030 Gaz da sá gi szak mai szak ér tés

741437 Hu mán po li ti kai, üz let vi te li ta nács adás 702203 Hu mán po li ti kai, üz let vi te li ta nács adás

741438 Egyéb üz let vi te li ta nács adás 702204 Egyéb üz let vi te li ta nács adás

741439 Lob by te vé keny ség 702102 Lob bi te vé keny ség

742001 Mû sza ki ter ve zés, ta nács adás, szak ér tés 711101 Épí té sze ti-mû sza ki ter ve zés

742001 Mû sza ki ter ve zés, ta nács adás, szak ér tés 711201 Mér nö ki ter ve zé si te vé keny ség, kap cso ló dó mû sza ki ta nács adás

742001 Mû sza ki ter ve zés, ta nács adás, szak ér tés 749001 M.n.s. egyéb szak mai, tu do má nyos, mû sza ki te vé keny ség 

742003 Ge o ló gi ai, geo fi zi kai szol gál ta tás 711203 Ge o ló gi ai, geo fi zi kai szol gál ta tás

742004 Föld mé rés, tér ké pé szet, táv ér zé ke lés 711204 Föld mé rés, tér ké pé szet, táv ér zé ke lés

742005 Me te o ro ló gi ai, víz raj zi szol gál ta tás 711205 Me te o ro ló gi ai, víz raj zi szol gál ta tás
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742006 Épí tõ mér nö ki, épí tész mér nö ki, épí té sze ti ter ve zés, szak ér tés 711102 Épí té si mû sza ki el len õr zés

742006 Épí tõ mér nö ki, épí tész mér nö ki, épí té sze ti ter ve zés, szak ér tés 711201 Mér nö ki ter ve zé si te vé keny ség, kap cso ló dó mû sza ki ta nács adás

742012 Igaz ság ügyi mér nök szak ér tõ 749033 M.n.s. egyéb igaz ság ügyi mû sza ki szak ér tõ

742013 Mû sza ki raj zo lás 749034 Mû sza ki raj zo lás

742014 Épí té si pro jekt-ve ze tés 711206 Épí té si pro jekt-ve ze tés

742015 Nem mér nö ki mû sza ki ta nács adás 749035 Nem mér nö ki mû sza ki ta nács adás

743002 Mû sza ki vizs gá lat, elem zés, tesz te lés 712001 Mû sza ki vizs gá lat, elem zés, tesz te lés

744001 Hir de tés, rek lám, pro pa gan da 731101 Rek lám ügy nö ki te vé keny ség

744001 Hir de tés, rek lám, pro pa gan da 731202 Mé dia rek lám

745001 Mun ka erõ-köz ve tí tés, ta nács adás 781001 Mun ka köz ve tí tés

745001 Mun ka erõ-köz ve tí tés, ta nács adás 782001 Mun ka erõ köl csön zés

745001 Mun ka erõ-köz ve tí tés, ta nács adás 783001 Egyéb em be ri erõ for rás-el lá tás, -gaz dál ko dás 

746001 Biz ton sá gi te vé keny ség (va gyon vé de lem, õr zõ-vé dõ szol gá lat) 801001 Sze mély biz ton sá gi te vé keny ség

746001 Biz ton sá gi te vé keny ség (va gyon vé de lem, õr zõ-vé dõ szol gá lat) 802001 Biz ton sá gi rend szer szol gál ta tás

746002 Nyo mo zá si szol gál ta tás 803001 Nyo mo zás

747001 Ta ka rí tás, tisz tí tás ház tar tás nál 970003 Ta ka rí tás, tisz tí tás ház tar tás nál

747002 Nem me zõ gaz da sá gi kár te võk el le ni vé de ke zés (rág csá ló- és ro -
var ir tás)

812904 Nem me zõ gaz da sá gi kár te võk el le ni vé de ke zés (rág csá ló- és ro -
var ir tás)

747003 Ta ka rí tás 812101 Ál ta lá nos épü let ta ka rí tás

747003 Ta ka rí tás 812201 Egyéb épü let-, ipar i ta ka rí tás m.n.s.

747004 Ab lak tisz tí tás 812903 Ab lak tisz tí tás

747005 Egyéb épü let ta ka rí tás 812901 Egyéb ta ka rí tás m.n.s.

747006 Ké mény tisz tí tás, tü ze lés tech ni kai szol gál ta tás 812202 Ké mény tisz tí tás, -vizs gá lat, -el len õr zés, tü ze lés tech ni kai szol -
gál ta tás 

747007 Egyéb tisz tí tás 812201 Egyéb épü let-, ipar i ta ka rí tás m.n.s.

747007 Egyéb tisz tí tás 812902 Egyéb tisz tí tás

748101 Fény ké pé szet 742001 Fény ké pé szet m.n.s.

748102 Vi deo fel vé tel ké szí tés 742002 Vi deo fel vé tel-ké szí tés

748201 Cso ma go lás 829201 Cso ma go lás

748501 Iro dai szol gál ta tás 821101 Össze tett ad mi niszt ra tív szol gál ta tás

748501 Iro dai szol gál ta tás 821901 Fény má so lás, egyéb iro dai szol gál ta tás m.n.s.

748501 Iro dai szol gál ta tás 829901 Jegy zõ köny vi, gyors írá sos fel jegy zés ké szí té se

748502 For dí tás 743001 For dí tás

748503 Irat má so lás, sok szo ro sí tás 821902 Irat má so lás, sok szo ro sí tás

748504 Nyel vi lek to rá lás 743002 Nyel vi lek to rá lás

748505 Egyéb tit ká ri te vé keny ség 821903 Egyéb tit ká ri te vé keny ség

748506 Tol má cso lás 743003 Tol má cso lás

748507 Jel tol má cso lás 743004 Jel tol má cso lás

748601 Te le fon in for má ció 822001 Te le fon in for má ció

748701 Köz ve tí té si, ügy nö ki szol gál ta tás 749002 Köz ve tí té si, ügy nö ki szol gál ta tás

748702 Ki ál lí tás-, vá sár-, kong resszus szer ve zés (ki vé ve: tu do má nyos
ren dez vény)

823001 Ki ál lí tás-, vá sár-, kong resszus szer ve zés (ki vé ve: tu do má nyos
ren dez vény)

748702 Ki ál lí tás-, vá sár-, kong resszus szer ve zés (ki vé ve: tu do má nyos
ren dez vény)

823003 Fa lu si ren dez vé nyek szer ve zé se, szál lás hely-szol gál ta tás nél kül

748703 Di vat ter ve zés, for ma ter ve zés, gra fi ka, ki ra kat ren de zés 741001 Di vat ter ve zés, for ma ter ve zés, gra fi ka, ki ra kat ren de zés

748704 Té ma-, saj tó fi gye lés 639901 Té ma-, saj tó fi gye lés

748705 Is ko la rend sze ren kí vü li ta nul má nyi ver seny, tan fo lyam szer ve -
zé se

855902 Is ko la rend sze ren kí vü li ta nul má nyi ver seny, tan fo lyam szer ve -
zé se

748706 Más ho va nem so rolt, egyéb gaz da sá gi te vé keny sé get se gí tõ
szol gál ta tás

774001 Im ma te ri á lis ja vak köl csön zé se

748706 Más ho va nem so rolt, egyéb gaz da sá gi te vé keny sé get se gí tõ
szol gál ta tás

829101 Kö ve te lés be haj tás m.n.s.
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748706 Más ho va nem so rolt, egyéb gaz da sá gi te vé keny sé get se gí tõ
szol gál ta tás

829902 M.n.s. egyéb gaz da sá gi te vé keny sé get se gí tõ szol gál ta tás

748707 Nem köz for gal mú, egyéb áru szál lí tás 522402 Nem köz for gal mú, egyéb áru szál lí tás

748708 Hul la dék vá lo ga tás 383204 Hul la dék vá lo ga tás

748709 Köz le ke dé si vo nal je gyek ügy nö ki áru sí tá sa 479905 Köz le ke dé si vo nal je gyek ügy nö ki áru sí tá sa

748710 Hob bi ál la tok törzs köny ve zé se (ki vé ve: mun ka eb pl. vak ve ze tõ
eb, rend õr eb)

749036 Hob bi ál la tok törzs köny ve zé se (ki vé ve: mun ka eb pl. vak ve ze tõ
eb, rend õr eb)

748711 Anyag be szer zés 461902 Anyag be szer zés

748713 Ma nö ken, fo tó mo dell (nem rek lám cél ra) 960907 Ma nö ken, fo tó mo dell (nem rek lám cél ra)

748714 Han go sí tás 900205 Han go sí tás

748716 Lek to rá lás (nem nyel vi) 581902 Lek to rá lás (nem nyel vi)

748717 Gyógy sze rész (nem sa ját gyógy szer tár ban) 869002 Gyógy sze rész (nem sa ját gyógy szer tár ban)

748718 Tu do má nyos ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sa 823002 Tu do má nyos ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sa

748719 Ér ték becs lõ igaz ság ügyi szak ér tés (ki vé ve: in gat lan becs lés, biz -
to sí tá si kár-becs lés)

749003 Ér ték becs lõ igaz ság ügyi szak ér tés (ki vé ve: in gat lan becs lés, biz -
to sí tá si kár-becs lés)

748720 Bel sõ üze mi kö tött pá lyás te her szál lí tás 522403 Bel sõ üze mi kö tött pá lyás te her szál lí tás

748721 Anyag moz ga tás ké zi erõ vel 522404 Anyag moz ga tás ké zi erõ vel

748722 Anyag moz ga tás gép pel 522405 Anyag moz ga tás gép pel

748723 Díj be sze dés 829102 Díj be sze dés

748724 Lak be ren de zés-ter ve zés, -ta nács adás 741002 Lak be ren de zés-ter ve zés, -ta nács adás

748725 Auk ció, ár ve rés 829903 Auk ció, ár ve rés

748726 Be csüs (ki vé ve: in gat lan-, biz to sí tá si kár-szak ér tés) 749004 Be csüs (ki vé ve: in gat lan-, biz to sí tá si kár-szak ér tés)

748727 Me zõ gaz da sá gi, vad gaz dál ko dá si, er dõ gaz dál ko dá si szak mai
ter ve zés, szak ér tés

749005 Me zõ gaz da sá gi, vad gaz dál ko dá si, er dõ gaz dál ko dá si szak mai
ter ve zés, szak ér tés

748728 Bá nyá sza ti, fel dol go zó ipa ri, ener ge ti kai szak mai ter ve zés, szak -
ér tés

749006 Bá nyá sza ti, fel dol go zó ipa ri, ener ge ti kai szak mai ter ve zés, szak -
ér tés

748729 Ke res ke del mi, szál lás hely-szol gál ta tá si, ven dég lá tá si, szál lí tá si, 
rak tá ro zá si,  pos tai, táv köz lé si szak mai ter ve zés, szak ér tés

749007 Ke res ke del mi, szál lás hely-szol gál ta tá si, ven dég lá tá si, szál lí tá si, 
rak tá ro zá si,  pos tai, táv köz lé si szak mai ter ve zés, szak ér tés

748730 Ok ta tá si, ne ve lé si, mód szer ta ni ta nács adás, szak mai ter ve zés,
szak ér tés

856001 Ok ta tá si, ne ve lé si, mód szer ta ni ta nács adás, szak mai ter ve zés,
szak ér tés

748731 Kul tu rá lis és egyéb tár sa dal mi szak mai ter ve zés, szak ér tés 749008 Kul tu rá lis és egyéb tár sa dal mi szak mai ter ve zés, szak ér tés

748732 Egész ség ügyi ter ve zés, szak ér tés, mód szer ta ni fel ada tok vég zé -
se

749009 Egész ség ügyi ter ve zés, szak ér tés, mód szer ta ni fel ada tok  vég -
zése

748733 Kör nye zet vé del mi szak mai ter ve zés, szak ér tés 749010 Kör nye zet vé del mi szak mai ter ve zés, szak ér tés

748734 Egyéb, gaz da sá gi, tár sa dal mi te vé keny sé get se gí tõ szak mai ter -
ve zés, szak ér tés

749011 Egyéb, gaz da sá gi, tár sa dal mi te vé keny sé get se gí tõ szak mai ter -
ve zés, szak ér tés

748735 Mun ka, tûz vé del mi sza bály zat ki dol go zá sa 749012 Mun ka-, tûz vé del mi sza bály zat ki dol go zá sa

748736 Fa lu gaz dász te vé keny ség 749013 Fa lu gaz dász te vé keny ség

748738 Mû em lék vé del mi szak ér tés 711103 Mû em lék vé del mi szak ér tés

748740 Is ko la rend sze rû ne ve lé si, ok ta tá si és más köz ok ta tá si in téz mény 
ala pí tá sa és fenn tar tá sa

856002 Is ko la rend sze rû ne ve lé si, ok ta tá si és más köz ok ta tá si in téz mény 
ala pí tá sa és fenn tar tá sa

748741 Mi nõ ség biz to sí tá si ügy in té zés, ta nács adás 749015 Mi nõ ség biz to sí tá si ügy in té zés, ta nács adás

748742 Igaz ság ügyi kör nye zet vé del mi szak ér tés 749016 Igaz ság ügyi kör nye zet vé del mi szak ér tés

748743 Igaz ság ügyi tûz vé del mi szak ér tés 749014 Igaz ság ügyi tûz vé del mi szak ér tés

748744 Igaz ság ügyi fu va ro zá si szak ér tés 749017 Igaz ság ügyi fu va ro zá si szak ér tés

748745 Igaz ság ügyi szál lít má nyo zá si és vám szak ér tés 749018 Igaz ság ügyi szál lít má nyo zá si és vám szak ér tés

748746 Igaz ság ügyi pos tai szak ér tés 531002 Igaz ság ügyi pos tai szak ér tés

748747 Igaz ság ügyi táv köz lé si szak ér tés 749019 Igaz ság ügyi táv köz lé si szak ér tés

748748 Igaz ság ügyi pénz for gal mi szak ér tés 749020 Igaz ság ügyi pénz for gal mi szak ér tés

748749 Igaz ság ügyi mág ne ses kép-, és adat rög zí tõ-szak ér tés (nem szá -
mí tás tech ni kai)

749021 Igaz ság ügyi mág ne ses kép-, és adat rög zí tõ-szak ér tés (nem szá -
mí tás tech ni kai)

748750 Igaz ság ügyi ter mé szet tu do má nyi szak ér tés 749022 Igaz ság ügyi ter mé szet tu do má nyi szak ér tés

748751 Igaz ság ügyi pi ac ku ta tás- és rek lám szak ér tés 749023 Igaz ság ügyi pi ac ku ta tás- és rek lám szak ér tés

748752 Igaz ság ügyi kri mi na lisz ti kai szak ér tés 749032 Igaz ság ügyi kri mi na lisz ti kai szak ér tés
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748753 Igaz ság ügyi kép zõ mû vé sze ti szak ér tés 749024 Igaz ság ügyi kép zõ mû vé sze ti szak ér tés

748754 Igaz ság ügyi pe da gó gi ai szak ér tés 856003 Igaz ság ügyi pe da gó gi ai szak ér tés

748755 Igaz ság ügyi to xi ko ló gi ai szak ér tés 749025 Igaz ság ügyi to xi ko ló gi ai szak ér tés

748756 Igaz ság ügyi pszi cho ló gi ai szak ér tés (nem egész ség ügyi) 749026 Igaz ság ügyi pszi cho ló gi ai szak ér tés (nem egész ség ügyi)

748757 Igaz ság ügyi me zõ gaz da sá gi és vad gaz dál ko dá si szak ér tés 749027 Igaz ság ügyi me zõ gaz da sá gi és vad gaz dál ko dá si szak ér tés

748758 Igaz ság ügyi er dõ gaz dál ko dá si szak ér tés 749028 Igaz ság ügyi er dõ gaz dál ko dá si szak ér tés

748759 Igaz ság ügyi or vos szak ér tés (nem egész ség ügyi) 749029 Igaz ság ügyi or vos szak ér tés (nem egész ség ügyi)

748760 Cím fes tés 829904 Cím fes tés

748761 Ha szon ál la tok törzs köny ve zé se 749031 Ha szon ál la tok törzs köny ve zé se

801001 Alap fo kú ok ta tás 852001 Alap fo kú ok ta tás m.n.s.

801002 Is ko lás kor elõt ti ok ta tás 851001 Is ko lai elõ ké szí tõ ok ta tás

801003 Alap fo kú mû vé szet ok ta tás 852002 Alap fo kú mû vé szet ok ta tás

801003 Alap fo kú mû vé szet ok ta tás 855201 Is ko la rend sze ren kí vü li alap fo kú mû vé szet ok ta tás

801004 Alap fo kú fel nõtt ok ta tás 852003 Alap fo kú fel nõtt ok ta tás

802101 Kö zép is ko lai ál ta lá nos ok ta tás 853101 Ál ta lá nos kö zép fo kú ok ta tás m.n.s.

802102 Ál ta lá nos kö zép fo kú fel nõtt ok ta tás 853102 Ál ta lá nos kö zép fo kú fel nõtt ok ta tás

802201 Szak mai kö zép is ko lai ok ta tás 853201 Szak mai kö zép is ko lai ok ta tás

802203 Szak mai szak is ko lai ok ta tás 853202 Szak mai szak is ko lai ok ta tás

802204 Szak mai kö zép fo kú fel nõtt ok ta tás 853203 Szak mai kö zép fo kú fel nõtt ok ta tás

803001 Fõ is ko lai ok ta tás 854201 Fõ is ko lai ok ta tás, fel sõ fo kú alap kép zés

803002 Egye te mi ok ta tás 854202 Egye te mi ok ta tás, fel sõ fo kú mes ter kép zés

803003 Akk re di tált is ko la rend sze rû fel sõ szin tû szak kép zés 854101 Fel sõ fo kú szak kép zés

803004 Egyéb fel sõ szin tû to vább kép zés 854203 Egyéb fel sõ szin tû to vább kép zés

804101 Jár mû ve ze tõ-ok ta tás 855301 Jár mû ve ze tõ-ok ta tás

804201 Szak kör ke re té ben is me re tek to vább adá sa 855101 Sport, sza bad idõs kép zés

804201 Szak kör ke re té ben is me re tek to vább adá sa 855202 Kul tu rá lis kép zés szak kör ke re té ben

804201 Szak kör ke re té ben is me re tek to vább adá sa 855901 M.n.s. egyéb ok ta tás szak kör ke re té ben

804214 Nyelv ok ta tás 855903 Nyel vi ma gán ok ta tás

804214 Nyelv ok ta tás 855908 Nyel vi kép zés

804215 Egyéb tan fo lya mi ok ta tás 855904 Egyéb tan fo lya mi ok ta tás

804216 Tan órán kí vü li ok ta tás 855905 Tan órán kí vü li ok ta tás

804217 Kor re pe tá lás 855906 Kor re pe tá lás

804218 Vizs gáz ta tás (ok ta tás ban) 856004 Vizs gáz ta tás (ok ta tás ban)

804219 Ál ta lá nos kép zé si cé lú fel nõtt kép zés 855907 Ál ta lá nos kép zé si cé lú fel nõtt kép zés

804220 Szak mai kép zé si cé lú fel nõtt kép zés 854102 Szak mai kép zé si cé lú fel nõtt kép zés

851101 Fek võ be teg szak or vo si el lá tás 861001 Fek võ be teg-szak or vo si el lá tás

851103 Sza bad fog lal ko zá sú egész ség ügyi te vé keny ség fek võ be teg
szak or vo si el lá tás ban

861002 Sza bad fog lal ko zá sú szak or vo si egész ség ügyi te vé keny ség fek -
võ be teg-el lá tás ban

851201 Egész ség ügyi alap el lá tás 862101 Egész ség ügyi alap el lá tás

851202 Já ró be teg szak or vo si el lá tás 862201 Szak or vo si já ró be teg-el lá tás m.n.s.

851203 Kór bonc no ki te vé keny ség 861003 Kór bonc no ki te vé keny ség

851206 Kli ni kai szak pszi cho ló gia 861004 Kli ni kai szak pszi cho ló gia

851207 Sza bad fog lal ko zá sú egész ség ügyi te vé keny ség já ró be teg-el lá -
tás ban

862102 Sza bad fog lal ko zá sú ál ta lá nos egész ség ügyi te vé keny ség já ró -
be teg-el lá tás ban

851207 Sza bad fog lal ko zá sú egész ség ügyi te vé keny ség já ró be teg-el lá -
tás ban

862202 Sza bad fog lal ko zá sú szak or vo si egész ség ügyi te vé keny ség já -
ró be teg-el lá tás ban

851301 Fog or vo si el lá tás 862301 Fog or vo si já ró be teg-el lá tás  m.n.s.

851303 Sza bad fog lal ko zá sú egész ség ügyi te vé keny ség fog or vo si szak -
el lá tás ban

862302 Sza bad fog lal ko zá sú egész ség ügyi te vé keny ség fog or vo si szak -
el lá tás ban

851401 Ter mé szet gyó gyá sza ti el lá tás 869005 Ter mé szet gyó gyá sza ti el lá tás

851402 Ápo lói szol gál ta tás 869004 Ápo lói szol gál ta tás

851402 Ápo lói szol gál ta tás 871001 Bent la ká sos, nem kór há zi ápo lás
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851403 Egyéb egész ség ügyi te vé keny ség 869001 Egyéb egész ség ügyi te vé keny ség (ki vé ve: or vo sok, fog or vo -
sok)

851405 Pszi cho ló gi ai szol gál ta tás egész ség ügyi szak el lá tás ként 862203 Pszi cho ló gi ai szol gál ta tás egész ség ügyi szak el lá tás ként

851408 Sza bad fog lal ko zá sú egész ség ügyi te vé keny ség egyéb hu -
mán-egész ség ügyi ellátásban

869003 Sza bad fog lal ko zá sú egész ség ügyi te vé keny ség egyéb hu -
mán-egész ség ügyi el lá tás ban (ki vé ve: or vo sok, fogorvosok)

852001 Ál lat or vo si te vé keny ség 750001 Ál lat or vo si te vé keny ség

852002 Ál lat-egész ség ügyi sza kasszisz ten cia 750002 Ál lat-egész ség ügyi sza kasszisz ten cia

853101 Szo ci á lis el lá tás el he lye zés sel 872001 Ér tel mi fo gya té kos, men tá lis, szen ve dély be teg bent la ká sos
ellátása

853101 Szo ci á lis el lá tás el he lye zés sel 873001 Idõ sek, fo gya té ko sok bent la ká sos el lá tá sa

853101 Szo ci á lis el lá tás el he lye zés sel 873001 Idõ sek, fo gya té ko sok bent la ká sos el lá tá sa

853101 Szo ci á lis el lá tás el he lye zés sel 879001 Egyéb bent la ká sos el lá tás

853101 Szo ci á lis el lá tás el he lye zés sel 879001 Egyéb bent la ká sos el lá tás

853201 Szo ci á lis el lá tás el he lye zés nélkül 881001 Idõ sek, fo gya té ko sok szo ci á lis el lá tá sa bent la kás nélkül

853201 Szo ci á lis el lá tás el he lye zés nélkül 889101 Gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa m.n.s.

853201 Szo ci á lis el lá tás el he lye zés nélkül 889901 M.n.s. egyéb szo ci á lis el lá tás bent la kás nél kül

853202 Szo ci á lis ét kez te tés 841201 Szo ci á lis ét kez te tés

900101 Csa tor na tisz tí tás 370001 Csa tor na tisz tí tás

900102 Szenny víz szip pan tás 370002 Szenny víz szip pan tás

900201 Szi lárd hul la dék gyûj té se, ke ze lé se 381101 Szi lárd hul la dék gyûj té se, ke ze lé se

900201 Szi lárd hul la dék gyûj té se, ke ze lé se 382101 Nem ve szé lyes hul la dék ke ze lé se, ár tal mat la ní tá sa

900202 Ve szé lyes hul la dék gyûj té se, ke ze lé se 381201 Ve szé lyes hul la dék gyûj té se

900202 Ve szé lyes hul la dék gyûj té se, ke ze lé se 382201 Ve szé lyes hul la dék ke ze lé se, ár tal mat la ní tá sa

900301 Szennye zõ dés men te sí tés 390001 Szennye zõ dés men te sí tés, egyéb hul la dék ke ze lés

900302 Te rü let tisz tí tás 390002 Te rü let tisz tí tás

900302 Te rü let tisz tí tás 812905 Köz- és egyéb te rü le tek tisz tí tá sa, hó- és jég men te sí té se

921101 Film-, vi deo-, DVD-gyár tás (nyil vá nos köz lés re) 591101 Film-, vi deo-, te le ví zió mû sor-gyár tás

921101 Film-, vi deo-, DVD-gyár tás (nyil vá nos köz lés re) 591201 Film-, vi deo gyár tás, te le ví zi ós mû sor fel vé tel utó mun ká la tai

921102 Hang fel vé tel-ké szí tés (el sõ pél dány, nyil vá nos köz lés re) 592003 Hang fel vé tel-ké szí tés (el sõ pél dány, nyil vá nos köz lés re)

921201 Film-, vi deo-, DVD-ter jesz tés 591301 Film-, vi deo- és te le ví zió prog ram ter jesz té se

921301 Moz gó kép ve tí tés 591401 Film ve tí tés

922001 Rá di ós-te le ví zi ós mû sor ké szí tés 601001 Rá dió mû sor-szol gál ta tás m.n.s.

922001 Rá di ós-te le ví zi ós mû sor ké szí tés 602001 Te le ví zió mû sor össze ál lí tá sa, szol gál ta tá sa m.n.s.

922002 Köz szol gá la ti rá di ós-te le ví zi ós mû sor ké szí tés 601002 Köz szol gá la ti rá dió mû sor-szol gál ta tás

922002 Köz szol gá la ti rá di ós-te le ví zi ós mû sor ké szí tés 602002 Köz szol gá la ti te le ví zió mû sor össze ál lí tá sa, szol gál ta tá sa

923101 Kép zõ- és ipar mû vé sze ti te vé keny ség (ki vé ve ter mék elõ ál lí tás) 900306 Kép zõ- és ipar mû vé sze ti te vé keny ség (ki vé ve: ter mék elõ ál lí tás)

923102 Írói, köl tõi te vé keny ség 900302 Írói, köl tõi te vé keny ség

923103 Egyéb al ko tó te vé keny ség 900301 Egyéb al ko tó te vé keny ség m.n.s.

923104 Elõ adó-mû vé sze ti te vé keny ség (pró zai) 900101 Elõ adó-mû vé sze ti te vé keny ség (pró zai)

923105 Elõ adó-mû vé sze ti te vé keny ség (ze nei) 900102 Elõ adó-mû vé sze ti te vé keny ség (ze nei)

923106 Ze ne- és tánc mû vé sze ti te vé keny ség 900103 Ze ne- és tánc mû vé sze ti te vé keny ség

923107 Ama tõr elõ adó mû vész te vé keny ség 900104 Ama tõr elõ adó mû vész te vé keny ség

923108 Nép ze nei, ma gyar nó ta-ének esi elõ adó mû vé szet 900105 Nép ze nei, ma gyar nó ta-ének esi elõ adó mû vé szet

923110 Mû vé szi tûz zo mánc ké pek ké szí té se 900303 Mû vé szi tûz zo mánc ké pek ké szí té se

923111 Kép zõ mû vé sze ti al ko tás mû ér té ké nek hely re ál lí tá sa 900304 Kép zõ mû vé sze ti al ko tás mû ér té ké nek hely re ál lí tá sa

923201 Jegy ér té ke sí tõ ügy nö ki te vé keny ség 799002 Jegy ér té ke sí tõ ügy nö ki te vé keny ség

923203 Hang ver seny ter mek, szín há zak mû köd te té se 900401 Hang ver seny ter mek, szín há zak mû köd te té se

923204 Sta tisz tá lás 900106 Sta tisz tá lás

923205 Szín pa di lát vány tech ni ka biz to sí tá sa 900204 Szín pa di lát vány tech ni ka biz to sí tá sa

923301 Vá sá ri, vi dám par ki szó ra koz ta tás 932101 Vá sá ri, vi dám par ki szó ra koz ta tás

923302 Ván dor vi dám par ki szol gál ta tás 932102 Ván dor vi dám par ki szol gál ta tás

923401 Egyéb szín pa di szó ra koz ta tás 900107 Egyéb szín pa di szó ra koz ta tás
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923402 Tánc ok ta tás, tánc ren dez vény szol gál ta tás 855203 Tánc ok ta tás 

923402 Tánc ok ta tás, tánc ren dez vény szol gál ta tás 932904 Tánc ren dez vény szol gál ta tás

923403 Cir ku szi elõ adás 900108 Cir ku szi elõ adás

923404 Kon fe ran szié, mû sor ve ze tés 900109 Kon fe ran szié, mû sor ve ze tés

923405 Nép ze nei, ma gyar nó ta mû sor szol gál ta tás 900203 Nép ze nei, ma gyar nó ta mû sor szol gál ta tás

923406 Já ték au to ma ta-üze mel te tés (nem pénz nye rõ) 932902 Já ték au to ma ta-üze mel te tés (nem pénz nye rõ)

923407 Ve gyes szó ra koz ta tás 900201 Ve gyes szó ra koz ta tás

923407 Ve gyes szó ra koz ta tás 932905 Fa lu si élet hez, kör nye zet hez és mun ka kul tú rá hoz kap cso ló dó
ha gyo má nyok, te vé keny sé gek bemutatása

923407 Ve gyes szó ra koz ta tás 932906 He lyi gaz dál ko dá si mó dok, ter me lé si szo ká sok be mu ta tá sa

923408 Ván dor cir ku szi szol gál ta tás 900202 Ván dor cir ku szi szol gál ta tás

924001 Új ság írói szol gál ta tás 639101 Új ság írói szol gál ta tás hír ügy nök sé gi te vé keny sé gen belül

924001 Új ság írói szol gál ta tás 900305 Füg get len új ság írói te vé keny ség

924002 Fo tó ri por te ri szol gál ta tás 742003 Fo tó ri por te ri szol gál ta tás

924003 Saj tó ügy nö ki te vé keny ség 639102 Saj tó ügy nö ki te vé keny ség

925101 Könyv tá ri, le vél tá ri te vé keny ség 910101 Könyv tá ri, le vél tá ri te vé keny ség

925202 Mú ze u mi te vé keny ség, kul tu rá lis örök ség védelme 910201 Mú ze u mi te vé keny ség

925202 Mú ze u mi te vé keny ség, kul tu rá lis örök ség védelme 910301 Tör té nel mi hely, épít mény, egyéb lát vá nyos ság mû köd te té se
m.n.s.

925202 Mú ze u mi te vé keny ség, kul tu rá lis örök ség védelme 910302 He lyi nép mû vé sze ti, nép raj zi, kéz mû ves, épí té sze ti és kul tu rá lis 
ér té kek, örök sé gek bemutatása

925301 Nö vény-, ál lat kert mû köd te té se 910401 Nö vény-, ál lat kert, ter mé szet vé del mi te rü let mû köd te té se

926101 Sport lé te sít mény mû köd te té se 931101 Sport lé te sít mény mû köd te té se

926102 Sport uszo da-szol gál ta tás 931102 Sport uszo da-szol gál ta tás

926201 Sport szol gál ta tás (egye sü le ti ke re tek kö zött, vagy non pro fit
szer ve zés ben)

931201 Sport szol gál ta tás (egye sü le ti ke re tek kö zött, vagy non pro fit
szer ve zés ben)

926203 Sport ren dez vény szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa 931901 Sport ren dez vény szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa

926204 Sport-, és sza bad idõs hor gá szat (egye sü le ti ke re tek kö zött, vagy 
non pro fit szer ve zés ben)

931202 Sport- és sza bad idõs hor gá szat  (egye sü le ti ke re tek kö zött, vagy 
non pro fit szer ve zés ben)

926205 Sza bad idõs lo va gol ta tás (egye sü le ti ke re tek kö zött, vagy non -
pro fit szer ve zés ben)

931203 Sza bad idõs lo va gol ta tás (egye sü le ti ke re tek kö zött, vagy non -
pro fit szer ve zés ben)

927101 Sor so lá sos já ték szer ve zé se (en ge dély hez nem kötött) 920001 Sor so lá sos já ték szer ve zé se (en ge dély hez nem kötött)

927102 Sze ren cse já ték szel vény sa ját szám lás ér té ke sí té se 920002 Sze ren cse já ték-szel vény sa ját szám lás ér té ke sí té se

927103 Sze ren cse já ték szel vény ügy nö ki ér té ke sí té se 920003 Sze ren cse já ték-szel vény ügy nö ki ér té ke sí té se

927201 Strand für dõ-szol gál ta tás 932903 Strand für dõ-szol gál ta tás

927202 Más ho va nem so rol ha tó, egyéb sza bad idõs te vé keny ség 932901 Más ho va nem so rol ha tó, egyéb sza bad idõs te vé keny ség (nem
egye sü le ti ke re tek kö zött vagy nem non pro fit szervezésben)

930101 Mo sás, vegy tisz tí tás, va sa lás 960101 Mo sás, vegy tisz tí tás, va sa lás

930102 Ru ha fes tés, -szí ne zés 960102 Ru ha fes tés, -szí ne zés

930103 Mo sás ház tar tás nál 970002 Mo sás ház tar tás nál

930104 Mo so dai gyûj tõ szol gá lat 960103 Mo so dai gyûj tõ szol gá lat

930201 Fér fi fod rá szat 960201 Fér fi fod rá szat

930202 Fér fi-, nõi, gyer mek fod rá szat 960202 Fér fi-, nõi, gyer mek fod rá szat

930203 Koz me ti ka, szép ség ápo lás 960203 Koz me ti ka, szép ség ápo lás

930204 Nõi fod rá szat 960204 Nõi fod rá szat

930206 Haj mo sás 960205 Haj mo sás

930207 Kéz- és láb ápo lás, mû kö röm épí tés 960206 Kéz- és láb ápo lás, mû kö röm épí tés

930302 Te me tõ üze mel te té se, ham vasz tás 960301 A te me tõ fenn tar tá sa, üze mel te té se

930303 Te me tés 960302 A te me tés elõ ké szí té se, te me tés, ham vasz tás

930304 Te me tést elõ ké szí tõ, azt ki egé szí tõ te vé keny ség 960302 A te me tés elõ ké szí té se, te me tés, ham vasz tás

930401 Egyéb sze mé lyi szol gál ta tás 960404 Ké pe sí tés hez nem kö tött fi zi kai köz ér ze tet ja ví tó szol gál ta tás

930401 Egyéb sze mé lyi szol gál ta tás 960901 M.n.s. egyéb sze mé lyi szol gál ta tás

930402 Für dõ szol gál ta tás 960403 Für dõ szol gál ta tás
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930404 Sport szol gál ta tás (nem egye sü le ti ke re tek kö zött, és nem non -
pro fit szer ve zés ben)

931301 Sport szol gál ta tás (nem egye sü le ti ke re tek kö zött, és nem non -
pro fit szer ve zés ben)

930406 Fris sí tõ, re la xá ló masszázs 960401 Fris sí tõ, re la xá ló masszázs

930407 Szo lá ri um ke ze lés 960402 Szo lá ri um ke ze lés

930408 „Fit neszk lub, kon di ci o ná ló te rem mû köd te té se; ae ro bic” 931302 „Fit neszk lub, kon di ci o ná ló te rem mû köd te té se; ae ro bic”

930409 Il lem hely üze mel te té se 960902 Il lem hely üze mel te té se

930501 Gyer mek fel ügye let 889102 Gyer mek fel ügye let

930501 Gyer mek fel ügye let 970004 Gyer mek fel ügye let ház tar tá sok ban

930502 Part ner köz ve tí tés, társ ke re sés 960903 Part ner köz ve tí tés, társ ke re sés

930503 Csa lá di ren dez vény szol gá lat 562102 Csa lá di ren dez vény szol gá lat

930504 Ru ha tá ros, cso mag meg õr zõ, ka bi nos szol gál ta tás 960905 Ru ha tá ros, cso mag meg õr zõ, ka bi nos szol gál ta tás

930505 Aszt ro ló gi ai, spi ri tisz ta, gra fo ló gus szol gál ta tás 960904 Gra fo ló gus szol gál ta tás

930505 Aszt ro ló gi ai, spi ri tisz ta, gra fo ló gus szol gál ta tás 960906 Aszt ro ló gi ai, spi ri tisz ta szol gál tás

930506 Más ho va nem so rolt egyéb szol gál ta tás 960901 M.n.s. egyéb sze mé lyi szol gál ta tás

930510 Hor dár szol gál ta tás 960908 Hor dár szol gál ta tás

930512 Hob bi ál lat-gon do zás, -ido mí tás 960909 Hob bi ál lat-gon do zás, -ido mí tás

930513 Ku tya ki kép zés biz ton sá gi célra 960910 Ku tya ki kép zés biz ton sá gi célra

930514 Ál lat koz me ti ka 960911 Ál lat koz me ti ka

930515 Te to vá lás, test ék szer-fel he lye zés 960912 Te to vá lás, test ék szer-fel he lye zés

930516 Hosz tesz szol gál ta tás 960913 Hosz tesz szol gál ta tás

950001 Al kal ma zot tat fog lal koz ta tó ház tar tás 970001 Ház tar tá si al kal ma zot tat fog lal koz ta tó ma gán ház tar tás m.n.s.

960001 Kül föl di kép vi se le tet el lá tó sze mély  (egyé ni vál lal ko zói iga zol -
vány alap ján nem gyakorolható)

990001 Kül föl di kép vi se le tet el lá tó sze mély  (egyé ni vál lal ko zói iga zol -
vány alap ján nem gyakorolható)

990001 Adó men tes ter mék im por tot meg ala po zó kö zös sé gen be lü li ter -
mék ér té ke sí tés (egyé ni vál lal ko zás ként nem végezhetõ)

990002 Adó men tes ter mék im por tot meg ala po zó kö zös sé gen be lü li ter -
mék ér té ke sí tés (egyé ni vál lal ko zás ként nem végezhetõ)
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Bárd Károly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te tei
 révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ekkép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i Jo gi
 Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan alap ve tõ
 kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog
he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras bourgi eset jog
alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi zony ta lan ság
 észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az össz hang a vé le mény -
nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le gyen a tör vény sér tõ en meg -
szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl szó l a könyv. Meg  sok min den
 másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 7938 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Károly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 7938 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás



TARIFAJEGYZÉK

Ér vé nyes 2008. ja nu ár 1-jé tõl

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ál tal gon do zott hi va ta los la pok ban (köz lö nyök ben) el he lye zett hir de tés egy-egy szak ma, ága zat kép vi se lõ i -
nek pon to san cél zott el éré sét te szi le he tõ vé. A nyom ta tott pél dány szám túl nyo mó rész e elõ fi ze té ses rend szer ben ke rül az ol va só hoz, re mit ten -
da így gya kor la ti lag nem lé te zik, s ez a hir de tés költ ség ha té kony sá gát nagy ban meg nö ve li. A Ma gyar Köz löny a Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta los
lap ja ként hir de té se ket nem kö zöl. Rend sze re sen meg je le nik vi szont a Ma gyar Köz löny mel lék le te, a Hi va ta los Ér te sí tõ, amely ben a hi va ta los
köz le mé nye ken, hir det mé nye ken kí vül üz le ti cé lú hir de té sek is el he lyez he tõk. 

A Hi va ta los Ér te sí tõ ben meg je len tet ni kí vánt egyéb köz le mé nyek és hir det mé nyek dí ja meg kez dett kéz irat ol da lan ként 47 000 Ft + áfa.

A köz lö nyök ben el he lye zett üz le ti hir de té sek ta ri fái a kö vet ke zõk:

I. hir de té si ka te gó ria II. hir de té si ka te gó ria

1/1 bel ív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

    hát só bo rí tó 234 000 144 000

    szí nes 458 000 – 

1/2 fek võ (174 x 120 mm)  99 000  63 000

    ál ló (87 x 240 mm)  99 000  63 000

1/4 ál ló (87 x 120 mm)  54 000  35 000

Hir det mé nyek, köz le mé nyek dí ja (az ún. kö te le zõ köz zé té te lek dí ja et tõl el té rõ le het):

Bé lyeg zõk, ok ira tok, iga zol vá nyok
stb. ér vény te le ní té se egységesen 13 000 13 000

Egyéb köz le mé nyek, hir det mé nyek
meg kez dett kéz irat ol da lan ként 11 000 11 000

Be hú zott anya gok ol dal szám tól, súly tól és mé ret tõl füg gõ en egye di meg álla po dás sze rint he lyez he tõk el. Nyom da kész film hi á nyá ban 10%
tech ni kai költ sé get szá mí tunk fe l. A fen ti árak az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz zák. A ki adó fenn tart ja a hir de té sek év köz be ni ár vál toz -
ta tá sá nak jo gát. 

A hir de tés el he lye zõ je el fo gad ja a ki adó min den ko ri hir de té si üz let sza bály za tát, ame lyet ké rés re meg kül dünk. A ki adó fenn tart ja a jo got, hogy
jog sza bály ba vagy a hir de té si üz let sza bály za tá ba üt kö zõ hir de té se ket vissza uta sít ja.

A la pok ka te gó ri án kén ti be so ro lá sa a kö vet ke zõ:

I. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Bel ügyi Köz löny 24

Egész ség biz to sí tá si Köz löny 12

Egész ség ügyi Köz löny 25

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 28

Gaz da sá gi Köz löny 22

Hi va ta los Ér te sí tõ (a Ma gyar Köz löny mel lék le te) 52

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24

Kul tu rá lis Köz löny 26

Mun ka ügyi Köz löny 12

Ok ta tá si Köz löny 36

Ön kor mány za tok Köz lö nye 12

Pénz ügyi Köz löny 18

Szo ciá lis Köz löny 12

II. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 12

Bá nyá sza ti Köz löny  6

El len õr zé si Fi gye lõ  4

Hír köz lé si Ér te sí tõ 12

Hon vé del mi Közlöny 36

Igaz ság ügyi Köz löny 12

Kör nye zet vé del mi és Vízügyi Ér te sí tõ 12

Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 12

Sportér te sí tõ 12

Sta tisz ti kai Köz löny 12

Tu risz ti kai Ér te sí tõ 12
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év
Köz igaz ga tá si Szem le 7 400 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Nem zet kö zi Köz löny 7 400 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ciá lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)
Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)
Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.

Szer kesz té sért fe le lõs: dr. Ba logh Mik lós.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu).
A ki adá sért fe le lõs: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men,
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la ut ca 6., 1394 Bu da pest 62., Pf. 357.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
 Közlöny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 13 104 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1239 Ft áfá val.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 15 120 Ft áfá val, fél éves elõ fi ze té si díj: 7560 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1470 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0133–8447

07.4324 – Nyom ta a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. 


