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III. Kormányrendeletek

A Kormány 224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 76/K. §-sal egészül ki:
„76/K. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: 
Módr7.) megállapított, a 2016. január 1-je és 2016. július 31-e közötti időszakra járó finanszírozási összegeket az OEP 
a 2016. augusztusi kifizetésekkel egyidejűleg utalványozza a Módr7. hatálybalépése napján hatályos finanszírozási 
szerződéssel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, fogorvosi ügyeleti, védőnői, 
valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók számára, azzal, hogy az  érintett időszakban 
finanszírozási szerződést kötött szolgáltatók a finanszírozás időarányos részére jogosultak.”

2. §  A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  A Kr.
a) 14. § (10) bekezdésében a „130 000 Ft” szövegrész helyébe a „260 000 Ft” szöveg,
b) 21. § (10) bekezdésében a „400 Ft” szövegrész helyébe az „500 Ft” szöveg,
c) 23. § (1) bekezdésében a „44,2 Ft/hó” szövegrész helyébe az „53,2 Ft/hó” szöveg,
d) 23. § (3) bekezdés

da) a) pontjában a „399 000 Ft/hó” szövegrész helyébe a „480 000 Ft/hó” szöveg,
db) b) pontjában a „450 000 Ft/hó” szövegrész helyébe az „542 000 Ft/hó” szöveg,
dc) c) pontjában az „530 000 Ft/hó” szövegrész helyébe a „638 000 Ft/hó” szöveg,

e) 23. § (4) bekezdésében az „1,415 millió forint” szövegrész helyébe az „1,703 millió forint” szöveg
lép.

4. §  Ez a rendelet 2016. augusztus 2-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

   
millió forint 

  

Megnevezés 2016. évi 
előirányzat 

  

  

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás   

   Praxisfinanszírozás 106 292,0 

   Eseti ellátás díjazása 649,3 

   Ügyeleti szolgálat 10 106,2 

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 117 047,5 

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem   

   Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1 

   Védőnői ellátás 22 009,8 

   Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4 

   MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6 

   MSZSZ: nőgyógyászat 96,3 

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 25 028,2 

3. Fogászati ellátás 27 946,8 

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 196,9 

8. Művesekezelés  23 171,1 

9. Otthoni szakápolás 4 596,8 

11. Működési költségelőleg 2 000,0 

  Célelőirányzatok   

   Méltányossági alapon történő térítések 5 611,3 

   Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0 

   
Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi 
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása 750,0 

   Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0 

   Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete 41 602,0 

   Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése 8 600,0 

   Egészségügyi dolgozók mozgóbér elemeinek támogatása 7 779,0 

  Fiatal szakorvosok támogatása 2 520,0 

13. Célelőirányzatok összesen 66 937,3 

15. Mentés   30 255,1 
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17. Laboratóriumi ellátás 22 002,4 

  Összevont szakellátás   

   Járóbeteg szakellátás 128 656,6 
   Fekvőbeteg szakellátás 445 419,2 
    - aktív fekvőbeteg szakellátás 373 989,1 
    - krónikus fekvőbeteg szakellátás 65 380,3 
    - bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 1 049,8 
    - várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok 5 000,0 
   Extrafinanszírozás 1 000,0 
   Speciális finanszírozású szakellátás 78 780,7 

18. Összevont szakellátás összesen 653 856,5 

21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék  3 321,3 

22. Alapellátás megújításának II. üteme  0,0 

Összesen     982 359,9 

” 
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 4/2016. (VII. 28.) NMHH rendelete
az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszeréről, valamint 
a szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeiről

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdésének 31. pontjában, továbbá a postai szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi CLIX. törvény 78.  § (5)  bekezdésének d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és 
a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya
a) az informatikai, az elektronikus hírközlő és a postai hálózat (a továbbiakban együtt: hálózat) működtetésére, 

az  informatikai, az  elektronikus hírközlési és a  postai szolgáltatás (a továbbiakban együtt: szolgáltatás) 
nyújtására,

b) az  informatikai, az  elektronikus hírközlési és a  postai ágazat ügyeleti rendszerébe – a  honvédelmi és 
katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók 
kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló NMHH rendelet, valamint a  védelmi 
feladatokban részt vevő postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 
KHEM rendelet szerinti kijelöléssel – bevont informatikai, elektronikus hírközlési és postai szolgáltatóra 
(a továbbiakban: kijelölt szolgáltató), valamint

c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: Hatóság)
terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
1. Informatikai hálózat: informatikai eszközök összekapcsolásával biztosítja az adatok, alkalmazások és tartalmak 

biztonságos elérését és használatát,
2. Informatikai szolgáltatás: olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett, informatikai 

technológiákon alapuló szolgáltatás, amely biztosítja az  adatok, alkalmazások és tartalmak elektronikus 
hírközlő hálózaton keresztüli biztonságos elérését és használatát,

3. Információrendszer: autonóm adatfeldolgozó vagy adatátvivő hardverek és szoftverek összessége, beleértve 
a  számítógépeket, kommunikációs eszközöket, számítógépes és kommunikációs hálózatokat és az  általuk 
rögzíthető, feldolgozható, tárolható, megosztható, továbbítható vagy archiválható, kereshető adatokat, 
információkat, valamint a működtetésükhöz, használatukhoz és karbantartásukhoz szükséges programokat, 
rendszerterveket és eljárásokat,

4. Katasztrófa: a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 
szerinti katasztrófa,

5. Készenlét fenntartásának fokozása: az azonnali cselekvésre, beavatkozásra való készenléti képesség erősítése 
a körülmények változásaival összhangban,

6. NMHH Adatkapu: a  Hatóság által létrehozott, az  iratok elektronikus formában történő benyújtását biztosító 
egységes felület,

7. Rendkívüli esemény: olyan esemény és annak folytán kialakult helyzet, amely a  hálózat működését, vagy 
a szolgáltatás szerződésszerű nyújtását ellehetetleníti, vagy jelentős mértékben veszélyezteti,

8. Törvény által védett titok: a  minősített adat, továbbá az  üzleti, a  bank-, a  biztosítási, az  értékpapír-, 
a  pénztártitok, a  fizetési titok, az  adótitok, a  vámtitok, a  magántitok, valamint a  hivatás gyakorlásához 
kötött titok, különösen az  orvosi, ügyvédi és közjegyzői hivatás, továbbá az  egyházi személy és a  vallási 
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tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja hivatásának gyakorlásához 
kötött titok.

3. § (1) Az  ágazati ügyeleti rendszer célja a  rendkívüli események megelőzésére, elhárítására, következményeik 
csökkentésére, megszüntetésére, a hálózat, valamint a szolgáltatás működésének helyreállítására irányuló védelmi 
felkészülési és végrehajtási feladatok ellátásához szükséges információ biztosítása.

 (2) Az  informatikai, az  elektronikus hírközlési és a  postai ágazat ügyeleti szolgálata a  Hatóság által működtetett 
Országos Informatikai és Hírközlési Főügyelet (a továbbiakban: OIHF).

 (3) Az  ágazati ügyeleti rendszer működtetése érdekében az  OIHF és a  kijelölt szolgáltató az  e  rendeletben foglaltak 
szerint együttműködnek.

4. § (1) A  kijelölt szolgáltató haladéktalanul bejelenti az  OIHF-nek az  általa üzemeltetett hálózatot vagy az  általa nyújtott 
szolgáltatást érintő rendkívüli eseményt, így különösen
a) az olyan természeti jelenséget, ipari szerencsétlenséget, súlyos balesetet, fennakadást az energiaellátásban, 

humán, állati vagy növényi eredetű járványt, munkabeszüntetést, a  hálózat ellen irányuló támadást, 
amely a  kijelölt szolgáltató teljes hálózatának működését vagy a  kijelölt szolgáltató által nyújtott valamely 
szolgáltatás összes előfizetőjének történő szerződésszerű nyújtását ellehetetleníti, vagy ellehetetlenítheti;

b) a helyhez kötött elektronikus hírközlő hálózat olyan meghibásodását, amely várhatóan
ba) az internet-hozzáférés szolgáltatás kivételével a felhasználók több mint 10 százalékát érintően okoz 

30 percet meghaladó szolgáltatáskiesést,
bb) az  internet-hozzáférés szolgáltatás összes előfizetőjét érintően 15 percet meghaladó 

szolgáltatáskiesést okoz, vagy az  internet-hozzáférés szolgáltatás minőségének jelentős romlását 
eredményezi – így különösen a  szolgáltató által vállalt garantált letöltési sebesség 50 százalék alá 
esik, a szolgáltató által vállalt csomagvesztési arány a tízszeresére nő –, vagy

bc) legalább 1000 felhasználót érintően okoz 60 percet meghaladó szolgáltatáskiesést;
c) a mobil rádiótelefon-hálózat olyan meghibásodását, amely várhatóan

ca) az internet-hozzáférés szolgáltatás kivételével a felhasználók több mint 10 százalékát érintően okoz 
30 percet meghaladó szolgáltatáskiesést,

cb) az  internet-hozzáférés szolgáltatás összes előfizetőjét érintően 15 percet meghaladó 
szolgáltatáskiesést okoz, vagy az  internet-hozzáférés szolgáltatás minőségének jelentős romlását 
eredményezi – így különösen a  szolgáltató által vállalt garantált letöltési sebesség 50 százalék alá 
esik, a szolgáltató által vállalt csomagvesztési arány a tízszeresére nő –,

cc) a  bázisállomás vezérlőkhöz tartozó, vagy annál nagyobb kiterjedésű területeken 6:00 órától 
22:00  óráig legalább 60 perc, 22:01 órától 5:59 óráig legalább 120 perc szolgáltatáskiesést okoz, 
vagy

cd) a  mobil rádiótelefon szolgáltatás minőségének jelentős romlását – így különösen a  hívásesetek 
legalább 25 százalékában a hívásfelépülés meghiúsulását, a hívásesetek legalább 25 százalékában 
a hívás megszakadását – eredményezi;

d) az  elektronikus hírközlő hálózatok olyan meghibásodását, amely a  kormányzati, közigazgatási, 
nemzetbiztonsági, honvédelmi, katasztrófavédelmi igények kielégítését szolgáló elektronikus hírközlő 
hálózatokban, a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
törvény hatálya alá tartozó infrastruktúrában szolgáltatáskiesést okoz, nemzetközi összeköttetést, vagy 
segélyhívó szolgáltatást érint;

e) a 2 kW feletti, nagyteljesítményű gerinchálózati rádióadók sugárzásának 15 percet meghaladó leállását;
f ) az  olyan, a  kábeltelevíziós, digitális földfelszíni, vagy műholdas műsorterjesztési szolgáltatás nyújtását 

ellehetetlenítő, vagy jelentős mértékben veszélyeztető eseményt és annak folytán kialakult helyzetet, amely 
országos közszolgálati, vagy jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltató médiaszolgáltatását 15 percet 
meghaladó időtartamra elérhetetlenné teszi;

g) az adatokhoz vagy információrendszerek szoftvereihez informatikai eszközökkel megvalósított jogosulatlan 
hozzáférést, amely az  adatok törlésével, megváltoztatásával vagy elérhetetlenné tételéből eredően 
a  hálózat működését vagy a  szolgáltatás szerződésszerű nyújtását ellehetetleníti, vagy jelentős mértékben 
veszélyezteti;

h) a postai szolgáltatás normál üzemmenetét akadályozó zavart;
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i) az  olyan eseményt és annak folytán kialakult helyzetet, amely a  hálózat működését, vagy a  szolgáltatás 
szerződésszerű nyújtását ellehetetleníti, vagy jelentős mértékben veszélyezteti, valamint a közvéleményt és 
a közérdeklődést befolyásolja.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést az  NMHH Adatkapun keresztül, az  NMHH Adatkapu működésképtelensége 
esetén elektronikus levélben, az  elektronikus levelező rendszer működésképtelensége esetén telefonon vagy 
telefaxon, az előbbiekhez szükséges hálózati hozzáférés hiányában futár útján kell megtenni.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza
a) a bejelentő szerv megnevezését, a bejelentő szerv kapcsolattartója nevét, beosztását, elérhetőségeit;
b) a rendkívüli esemény megnevezését, bekövetkezésének helyét, időpontját;
c) a  rendkívüli esemény rövid leírását, a  kiesett vagy veszélyeztetett hálózat, szolgáltatás, vagy létfontosságú 

rendszerelem, berendezés megjelölését;
d) az érintett földrajzi terület megjelölését a település, a megye, vagy a régió nevével;
e) az érintett szolgáltatás felhasználóinak számát;
f ) az  arra történő utalást, hogy a  rendkívüli esemény segélyhívó szolgáltatást, nemzetközi összeköttetést 

érintette-e;
g) amennyiben értelmezhető, a rendkívüli eseményt kiváltó elsődleges ok megnevezését, az esetleges további 

okok, következmények meghatározását;
h) a rendkívüli esemény következményei elhárítása érdekében tett és a tervezett intézkedések tényét, módját, 

időpontját;
i) amennyiben értelmezhető, a hiba elhárítása érdekében igénybe vett személy, szerv megnevezését, és a hiba 

elhárítása érdekében elvégzett tevékenység rövid leírását; és
j) a hálózat, szolgáltatás működése helyreállításának tényét és időpontját.

 (4) Ha a (3) bekezdés g)–j) pontjában foglalt információk az (1) bekezdés szerinti bejelentés időpontjában nem állnak 
a  kijelölt szolgáltató rendelkezésére, az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést az  információk rendelkezésre állásakor 
haladéktalanul ki kell egészíteni.

 (5) Ha a  bejelentés (3)  bekezdés szerinti tartalmi elemei a  rendkívüli esemény jellegéből adódóan nem vagy csak 
részben értelmezhetők, az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést a  rendkívüli eseménynek a  hálózat működése vagy 
a szolgáltatás nyújtása szempontjából legfontosabb jellemzői megadásával kell megtenni.

 (6) Amennyiben a  rendkívüli esemény fennállásának időtartama meghaladja a  24 órát, a  kijelölt szolgáltató 
–  az  (1)  bekezdés szerinti bejelentésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – a  rendkívüli esemény 
fennállásának időtartama alatt naponta tájékoztatja az OIHF-et a kialakult helyzetről.

5. § (1) A  kijelölt szolgáltató felelős az  e  rendelet szerinti bejelentésében foglalt adatok tartalmának megfelelőségéért, 
időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért.

 (2) A  kijelölt szolgáltató az  e  rendelet szerinti bejelentésében foglalt adatokat köteles a  bejelentés időpontjától 
számított 5 évig megőrizni.

 (3) A kijelölt szolgáltató minden naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január 31. napjáig elektronikus úton 
köteles adatszolgáltatást teljesíteni az OIHF-nek, amely tartalmazza a
a) rendkívüli események megnevezését, bekövetkezésük helyét, időpontját,
b) rendkívüli események rövid leírását,
c) rendkívüli események következményei elhárítása érdekében tett intézkedések tényére történő utalást, 

valamint
d) rendkívüli eseményekről statisztikailag értékelhető adatokon alapuló elemzést.

6. § (1) Az  OIHF az  év minden napján 24 órás folyamatos szolgálatot tart fenn, amely katasztrófa és különleges jogrend 
idején is működik.

 (2) Az  OIHF a  kijelölt szolgáltató e  rendelet szerinti bejelentését regisztrálja, és a  bejelentést annak beérkezésétől 
számított 10 percen belül visszaigazolja.

 (3) Az OIHF a kijelölt szolgáltató e rendelet szerinti bejelentésével összefüggésben kiegészítő adatokat, információkat 
kérhet a kijelölt szolgáltatótól.

 (4) Az  OIHF az  e  rendelet szerinti bejelentés alapján regisztrált rendkívüli eseményről haladéktalanul tájékoztatja 
a  feladatkörükben érintett központi államigazgatási szerveket, a  rendkívüli eseménnyel érintett kormányzati 
célú hálózatot működtető szerveket, továbbá az  e  szervek időbeni figyelmeztetése, valamint az  adatvédelmi, 
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adatbiztonsági fenyegetettségek gyors kezelése, regisztrálása érdekében működő, jogszabály vagy közjogi 
szervezetszabályozó eszköz által létrehozott munkacsoportokat.

 (5) Az  OIHF továbbítja az  érintett kijelölt szolgáltatóknak a  készenlét fenntartásának fokozására vonatkozó 
értesítéseket, valamint a  feladatkörükben érintett központi államigazgatási szervek rendkívüli eseményekkel 
összefüggő tájékoztatásait.

 (6) Az  OIHF az  e  rendelet szerinti bejelentés alapján regisztrált rendkívüli eseménnyel kapcsolatos adatok kezelése 
során gondoskodik arról, hogy a  törvény által védett titok ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen 
személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

7. § (1) Az OIHF
a) amennyiben a  rendkívüli esemény fennállásának időtartama meghaladja a  24 órát, a  rendkívüli esemény 

fennállásának időtartama alatt naponta egy alkalommal a nap,
b) minden naptári hétre vonatkozóan a  tárgyhetet követő hétfőn, vagy ha a  tárgyhetet követő hétfő 

munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon 14.00 óráig a tárgyhét
eseményeit összefoglaló tájékoztatót küld a  feladatkörükben érintett központi államigazgatási szervek, 
a  rendkívüli eseménnyel érintett kormányzati célú hálózatot működtető szervek, a  rendkívüli eseménnyel érintett 
kijelölt szolgáltatók, továbbá az  e  szervek időbeni figyelmeztetése, valamint az  adatvédelmi, adatbiztonsági 
fenyegetettségek gyors kezelése, regisztrálása érdekében működő, jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó 
eszköz által létrehozott munkacsoportok részére.

 (2) Az  OIHF a  rendkívüli eseményekről statisztikailag értékelhető adatokon alapuló negyedéves és éves elemzéseket 
készít, és ezen elemzéseket megküldi a feladatkörükben érintett központi államigazgatási szerveknek.

8. § (1) Az OIHF ellátja a kijelölt szolgáltatók ügyeleti szolgálata szakmai felügyeletét. Ennek keretében az OIHF ellenőrzi
a) az e rendeletben foglaltak érvényesülését és
b) az e rendelet szerinti kapcsolattartáshoz szükséges feltételek teljesítését.

 (2) Az OIHF köteles a védelmi felkészülés és különleges jogrend időszaki felkészülés rendszerében elrendelt értesítési 
feladatok továbbítására a kijelölt szolgáltatók részére.

 (3) Az  OIHF tájékoztatást kérhet a  kijelölt szolgáltatótól a  felkészültség helyzetéről, a  szolgáltatás ellátását, a  hálózat 
működését akadályozó körülményekről.

9. § (1) A  Hatóság és a  feladatkörükben érintett központi államigazgatási szervek, kormányzati célú hálózatot működtető 
szervek az ágazati ügyeleti rendszer működtetése érdekében együttműködnek.

 (2) A  Hatóság és a  feladatkörükben érintett központi államigazgatási szervek, kormányzati célú hálózatot 
működtető szervek, valamint – szükség esetén – a  kijelölt szolgáltatók az  együttműködésük részletes szabályairól 
megállapodást kötnek.

 (3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban a Hatóság és a feladatkörükben érintett központi államigazgatási szervek, 
kormányzati célú hálózatot működtető szervek, valamint a kijelölt szolgáltatók többek között meghatározzák azokat 
az együttműködési feltételeket, amelyek az ágazati ügyeleti rendszer megfelelő működését biztosítják.

10. § (1) Az  OIHF-nek és a  kijelölt szolgáltatónak rendelkeznie kell a  mobil rádiótelefon-hálózathoz való előfizetői 
hozzáféréssel, valamint a  helyhez kötött telefonhálózathoz való olyan előfizetői hozzáféréssel, amely lehetővé 
teszi belföldi hívások, faxüzenetek és adatátviteli hívások kezdeményezését és fogadását, valamint a  funkcionális 
internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességű internet-hozzáférés szolgáltatást.

 (2) A kijelölt szolgáltatónak rendelkeznie kell NMHH Adatkapu regisztrációval.
 (3) Az  OIHF-nek rendelkeznie kell a  telefonos kommunikáció hangfelvétellel történő rögzítéséhez szükséges 

eszközökkel.
 (4) Az  OIHF és a  kijelölt szolgáltató átadják egymásnak az  elérhetőségükre vonatkozó valamennyi adatot, továbbá 

az adatokban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatják egymást.
 (5) Az  OIHF és a  kijelölt szolgáltató az  (1)  bekezdés szerinti hálózati hozzáférés hiánya esetére felkészülnek futár 

küldésére és fogadására.
 (6) Az OIHF nyilvántartást vezet a kijelölt szolgáltatók elérhetőségére vonatkozó adatokról.
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11. § (1) Az  OIHF e  rendelet szerinti tájékoztatásának címzettjei a  tájékoztatásban foglalt adatok kezelése során 
gondoskodnak arról, hogy a törvény által védett titok ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy 
tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

 (2) A  kijelölt szolgáltató teljes hálózatát érintő, vagy a  kijelölt szolgáltató által nyújtott valamely szolgáltatás összes 
előfizetőjét érintő rendkívüli eseményről a  kijelölt szolgáltató az  ügyfélszolgálati helyiségében, valamint – ha 
objektív műszaki ok nem teszi lehetetlenné – internetes honlapján tájékoztatást tesz közzé, és az abban foglaltakról 
– ha objektív műszaki ok nem teszi lehetetlenné – a telefonszolgáltatás igénybevételével elérhető ügyfélszolgálatán 
keresztül tájékoztatást ad.

 (3) A  Magyarország egész területét érintő rendkívüli eseményről a  Hatóság sajtóközleményben tájékoztatja 
a lakosságot.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
 (2) A 4. § (2) bekezdése 2017. január 1. napján lép hatályba.

13. §  2017. január 1. napjáig a  4.  § (1)  bekezdés szerinti bejelentést az  NMHH Adatkapun keresztül vagy elektronikus 
levélben, az NMHH Adatkapu vagy az elektronikus levelező rendszer működésképtelensége esetén telefonon vagy 
telefaxon, az előbbiekhez szükséges hálózati hozzáférés hiányában futár útján kell megtenni.

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 22/2016. (VII. 28.) MvM rendelete
az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.)  
KIM rendelet módosításáról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1.  melléklet A)  pontjában foglalt táblázat 7. sorában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet 
Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 22/2016. (VII. 28.) MvM rendelethez
„Melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ)

ÖVTJ-kód 
2016

ÖVTJ 2016 megnevezés

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
011 Nem évelő növény termesztése
0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.
011102 Máktermesztés
0112 Rizstermesztés
011201 Rizstermesztés
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
011301 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.
0114 Cukornádtermesztés
011401 Cukornádtermesztés
0115 Dohánytermesztés
011501 Dohánytermesztés
0116 Rostnövénytermesztés
011601 Rostnövénytermesztés m.n.s.
011602 Kendertermesztés 
0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
011901 Egyéb, nem évelő növény termesztése m.n.s.
011902 Dísznövény- és virágtermesztés
011903 Koszorú- és virágkötés saját termesztésű növényből (nem művirágból)
011904 Koszorúalap készítés szalmából és szénából (saját termelésű alapanyagból)
012 Évelő növény termesztése
0121 Szőlőtermesztés
012101 Borszőlő termesztés
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012103 Csemegeszőlő termesztés
0122 Trópusi gyümölcs termesztése
012201 Trópusi gyümölcs termesztése 
0123 Citrusféle termesztése
012301 Citrusfélék termesztése
0124 Almatermésű, csonthéjas termesztése
012401 Almatermésű, csonthéjas termesztése 
0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
012501 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
0126 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
012601 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
0127 Italgyártási növény termesztése
012701 Italgyártási növény termesztése
0128 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
012801 Fűszer-, aromanövény termesztése m.n.s.
012802 Gyógynövénytermesztés 
012803 Gyógyszergyártásban használt növények termesztése
0129 Egyéb évelő növény termesztése
012901 Egyéb évelő növény termesztése m.n.s.
012902 Nádgazdasági és fűztelepi tevékenység
012903 Karácsonyfa termesztése
013 Növényi szaporítóanyag termesztése
0130 Növényi szaporítóanyag termesztése
013001 Zöldség-szaporítóanyag termesztése m.n.s.
013002 Dísznövényszaporítóanyag-termesztés
013003 Gyümölcs-, díszfaiskola
013004 Egyéb kertészeti szaporítóanyag termesztése
013005 Szőlő szaporítóanyag termesztése (szőlőiskola)
014 Állattenyésztés
0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
014101 Tejhasznú szarvasmarha, bivaly tenyésztése
0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
014201 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
0143 Ló, lóféle tenyésztése
014301 Ló, lóféle tenyésztése
0144 Teve, teveféle tenyésztése
014401 Teve, teveféle tenyésztése
0145 Juh, kecske tenyésztése
014501 Juh, kecske tenyésztése
0146 Sertéstenyésztés
014601 Sertéstenyésztés
0147 Baromfitenyésztés
014701 Baromfitenyésztés
0149 Egyéb állat tenyésztése
014901 Egyéb állat tenyésztése m.n.s.
014902 Méhészet
014903 Hobbiállat tenyésztése
014904 Egyéb állati termékek termelése
014905 Nyúl tenyésztése
015 Vegyes gazdálkodás
0150 Vegyes gazdálkodás
015001 Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés állattenyésztéssel, egyik részaránya sem éri el a 66%-ot)
016 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás
0161 Növénytermesztési szolgáltatás
016101 Növénytermesztési szolgáltatás géppel m.n.s.
016102 Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel
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016103 Mezőgazdasági kártevőirtás
016104 Beporzási szolgáltatás
0162 Állattenyésztési szolgáltatás
016201 Állattenyésztési szolgáltatás
0163 Betakarítást követő szolgáltatás
016301 Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s.
016302 Koszorú- és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)
016303 Gyógynövény előkészítés
0164 Vetési célú magfeldolgozás
016401 Vetési célú magfeldolgozás
017 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
017001 Vadgazdálkodási szolgáltatás 
02 Erdőgazdálkodás
021 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
021001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
022 Fakitermelés
0220 Fakitermelés
022001 Fakitermelés saját jogon
022003 Faszéntermelés az erdőben (hagyományos módszerrel előállítva)
023 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
0230 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
023001 Erdőgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése)
023002 Éti csiga gyűjtése
024 Erdészeti szolgáltatás
0240 Erdészeti szolgáltatás
024001 Erdészeti szolgáltatás m.n.s.
024002 Erdészeti bérmunka
024003 Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában
03 Halászat, halgazdálkodás
031 Halászat
0311 Tengeri halászat
031101 Tengeri halászat
0312 Édesvízi halászat
031201 Édesvízi halászat
032 Halgazdálkodás
0321 Tengeri halgazdálkodás
032101 Tengeri halgazdálkodás
0322 Édesvízi halgazdálkodás
032201 Édesvízi halgazdálkodás
05 Szénbányászat
051 Feketeszén-bányászat
0510 Feketeszén-bányászat
051001 Feketeszén-bányászat
052 Barnaszén-, lignitbányászat
0520 Barnaszén-, lignitbányászat
052001 Barnaszén-, lignitbányászat
06 Kőolaj-, földgázkitermelés
061 Kőolaj-kitermelés
0610 Kőolaj-kitermelés
061001 Kőolaj-kitermelés
062 Földgázkitermelés
0620 Földgázkitermelés
062001 Földgázkitermelés
07 Fémtartalmú érc bányászata
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071 Vasércbányászat
0710 Vasércbányászat
071001 Vasércbányászat
072 Egyéb fém érc bányászata
0721 Urán-, tóriumérc-bányászat
072101 Urán-, tóriumérc-bányászat
0729 Színesfém érc bányászata
072901 Színesfém érc bányászata m.n.s.
072902 Aranymosás kézi erővel
08 Egyéb bányászat 
081 Kőfejtés, homok-, agyagbányászat
0811 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
081101 Mészkő, gipsz, kréta bányászata m.n.s.
081102 Építőkő, díszítőkő fejtése
081103 Pala bányászata
0812 Kavics-, homok-, agyagbányászat
081201 Kavics-, homokbányászat
081202 Agyag-, kaolinbányászat
089 M.n.s. bányászat
0891 Vegyi ásvány bányászata
089101 Vegyi ásvány bányászata
0892 Tőzegkitermelés 
089201 Tőzegkitermelés 
0893 Sókitermelés
089301 Sókitermelés
0899 Egyéb m.n.s. bányászat
089901 M.n.s. egyéb bányászat
09 Bányászati szolgáltatás
091 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
0910 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
091001 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
099 Egyéb bányászati szolgáltatás
0990 Egyéb bányászati szolgáltatás
099001 Egyéb bányászati szolgáltatás
10 Élelmiszergyártás
101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás
101101 Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)
101102 Vágóállatok vágása
101103 Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)
1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása
101201 Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)
101202 Baromfikopasztás
101203 Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)
1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
101301 Húskészítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)
101302 Baromfihús-készítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)
101303 Hús-, baromfihús-készítmény gyártástól elkülönült füstölése
101304 Húskonzervek gyártása
101305 Húskészítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból)
101306 Baromfihús-készítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból)
102 Halfeldolgozás, -tartósítás
1020 Halfeldolgozás, -tartósítás
102001 Halfeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból)
102002 Halfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)
103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
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1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
103101 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból) 
103102 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)
1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
103201 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.
103202 Zöldséglé gyártása (saját termelésű alapanyagból)
103203 Szőlőlé gyártása (saját termelésű alapanyagból)
103204 Gyümölcslé gyártása (saját termelésű alapanyagból)
103205 Szőlőlé gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
103901 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s.
103902 Savanyúságkészítés (nem saját termelésű alapanyagból)
103903 Savanyúságkészítés (saját termelésű alapanyagból)
103904 Pattogatottkukorica-, pirított napraforgómag készítés (nem saját termelésű alapanyagból)
103905 Pattogatottkukorica-, pirítottnapraforgómag-készítés (saját termelésű alapanyagból)
103910 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)
104 Növényi, állati olaj gyártása
1041 Olaj gyártása
104101 Olaj gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)
104102 Olaj gyártása (saját termelésű alapanyagból)
1042 Margarin gyártása
104201 Margarin gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.
104202 Margarin gyártása (saját termelésű alapanyagból)
105 Tejfeldolgozás
1051 Tejtermék gyártása
105101 Tejtermék készítése (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.
105102 Tejtermék készítés (saját termelésű tehéntejből)
105103 Tejtermék készítés (saját termelésű juh-, kecsketejből)
1052 Jégkrém gyártása
105201 Jégkrém gyártása
106 Malomipari termék, keményítő gyártása
1061 Malomipari termék gyártása
106101 Malomipari termék gyártása m.n.s.
106102 Gabonafélék bérdarálása
1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása
106201 Keményítő, keményítőtermék gyártása
107 Pékáru, tésztafélék gyártása
1071 Kenyér; friss pékáru gyártása
107101 Kenyér, péksütemény és egyéb pékáru gyártása m.n.s.
107102 Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra)
107103 Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra)
1072 Tartósított lisztes áru gyártása
107201 Egyéb tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása m.n.s.
107202 Keksz- és ostyagyártás
107203 Mézeskalács-készítés
1073 Tésztafélék gyártása
107301 Tésztafélék gyártása
108 Egyéb élelmiszer gyártása
1081 Cukorgyártás
108101 Cukorgyártás
1082 Édesség gyártása
108201 Édesség gyártása m.n.s.
108202 Cukorkakészítés
108203 Csokoládé és csokoládékészítmények gyártása
108204 Kakaó és kakaókészítmények gyártása
1083 Tea, kávé feldolgozása
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108301 Tea, kávé feldolgozása
108302 Gyógytea feldolgozása (nem saját termelésű alapanyagból)
108303 Gyógytea feldolgozása (saját termelésű alapanyagból)
1084 Fűszer, ételízesítő gyártása
108401 Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)
108402 Paprika darálása, mesterséges szárítása
108403 Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)
1085 Készétel gyártása
108501 Készétel gyártása
1086 Homogenizált, diétás étel gyártása
108601 Homogenizált, diétás étel gyártása
1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
108901 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
108902 Étrendkiegészítő gyártása
109 Takarmány gyártása
1091 Haszonállat-eledel gyártása
109101 Haszonállat-eledel gyártása
1092 Hobbiállat-eledel gyártása
109201 Hobbiállat-eledel gyártása
11 Italgyártás
110 Italgyártás
1101 Desztillált szeszes ital gyártása
110101 Desztillált szeszes ital gyártása m.n.s.
110102 Pálinka készítése (nem saját termelésű alapanyagból)
110103 Etilalkohol gyártása
110104 Pálinka készítése (saját termelésű alapanyagból)
1102 Szőlőbor termelése 
110201 Bortemelés (nem saját termelésű alapanyagól) m.n.s.
110202 Pezsgőtermelés (nem saját termelésű alapanyagból)
110203 Szőlőmust-, bortermelés (saját termelésű alapanyagból)
110204 Pezsgőtermelés (saját termelésű alapanyagból)
1103 Gyümölcsbor termelése
110301 Gyümölcsbor termelése (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.
110302 Gyümölcsbortermelés (saját termelésű alapanyagból)
1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
110401 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)
110402 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása (saját termelésű alapanyagból)
1105 Sörgyártás
110501 Sörgyártás
1106 Malátagyártás
110601 Malátagyártás
1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása
110701 Ásványvíz és forrásvíz palackozása 
110702 Szikvízkészítés
110703 Alkoholmentes (üdítő)ital gyártása
12 Dohánytermék gyártása
120 Dohánytermék gyártása
1200 Dohánytermék gyártása
120001 Dohánytermék gyártása
13 Textília gyártása
131 Textilszálak fonása
1310 Textilszálak fonása
131001 Textilszálak fonása
132 Textilszövés
1320 Textilszövés
132001 Textilszövés m.n.s.
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132003 Népi iparművészeti és iparművészeti textilszövet készítése
133 Textilkikészítés
1330 Textilkikészítés
133001 Textilkikészítés (nem saját előállítású textíliából) m.n.s.
133002 Népi iparművészeti és iparművészeti kékfestés
139 Egyéb textiláru gyártása
1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása
139101 Kötött, hurkolt kelme gyártása m.n.s.
1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
139201 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) m.n.s.
139202 Népi iparművészeti és iparművészeti lakberendezési textiltermék készítése
139203 Gobelinvarrás
1393 Szőnyeggyártás
139301 Szőnyeggyártás m.n.s.
139302 Népművészeti szőnyegkészítés
1394 Kötéláru gyártása
139401 Kötéláru gyártása
1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
139501 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
1396 Műszaki textiláru gyártása
139601 Műszaki textiláru gyártása
1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
139901 M.n.s. egyéb textiltermék gyártása
139902 Gombkötés és paszománytermék gyártása
139903 Mű- és gépi hímzett termék készítése (végben, szalagban, motívumban)
139904 Népi iparművészeti és iparművészeti kéziszőttes, csipkekészítés, kézi hímzés
139905 Kézimunka-előnyomás
139906 Kéziszőttes, necceltáru és csipkekészítés, kézi hímzés
139907 Népi iparművészeti és iparművészeti nemez készítése
14 Ruházati termék gyártása
141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)
1411 Bőrruházat gyártása
141101 Bőrruházat gyártása m.n.s.
141102 Bőrruházati termék összeállítása
1412 Munkaruházat gyártása
141201 Munkaruházat gyártása
1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
141301 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) m.n.s.
141302 Felsőruházati termék összeállítása
141303 Egyenruházat gyártása
141304 Népi iparművészeti és iparművészeti felsőruházat készítése
1414 Alsóruházat gyártása
141401 Alsóruházat gyártása m.n.s.
141402 Alsóruházati termék összeállítása
141403 Népi iparművészeti és iparművészeti alsóruházat készítése
1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
141901 Öltözékkiegészítő gyártása m.n.s.
141902 Fürdőruhakészítés
141903 Bőr-, szőrmeruházati kiegészítők gyártása
141904 Textil alapanyagú lábbeli gyártása
141905 Bébiruházat gyártása
141906 Egyéb ruházati termékek összeállítása
141907 Speciális versenysportruházat gyártása
141908 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti ruházat készítése
142 Szőrmecikk gyártása
1420 Szőrmecikk gyártása
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142001 Szőrme- és szűcsipari termékek gyártása m.n.s.
142002 Népi iparművészeti és iparművészeti szőrmecikk készítése
143 Kötött, hurkolt cikk gyártása
1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
143101 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása m.n.s.
143102 Gépi kötött, hurkolt harisnyafélék összeállítása
143103 Kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása
1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása 
143901 Gépi kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása m.n.s.
143902 Kötött, hurkolt, horgolt pulóverfélék összeállítása
143903 Kézi kötésű, horgolású pulóverfélék gyártása
15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
151 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása
1511 Bőr, szőrme kikészítése
151101 Bőrkikészítés
151102 Szőrmekikészítés és -festés
1512 Táskafélék, szíjazat gyártása
151201 Bőr-, műbőr termékek gyártása (kivéve: bőrruházat, lábbeli) m.n.s.
151202 Népi iparművészeti és iparművészeti nyergesáru, lószerszám készítése
151203 Népi iparművészeti és iparművészeti bőrtermék készítése (kivéve állatfelszerelés)
151204 Nyergesáru, lószerszám gyártása
151205 Állatruházat bármilyen állat számára, bármilyen anyagból
152 Lábbeligyártás
1520 Lábbeligyártás
152001 Lábbeligyártás m.n.s.
152002 Népi iparművészeti és iparművészeti lábbeli készítése
16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
161 Fűrészárugyártás
1610 Fűrészárugyártás
161001 Fűrészárugyártás m.n.s.
161002 Táblába össze nem állított parketta-, hajópadló-készítés
162 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
1621 Falemezgyártás
162101 Falemezgyártás
1622 Parkettagyártás
162201 Parkettagyártás
1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása
162301 Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624 Tároló fatermék gyártása
162401 Tároló fatermék gyártása
1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
162901 Fatömegcikkgyártás m.n.s.
162902 Faesztergályos, faszobrászati termékek gyártása
162903 Népi iparművészeti és iparművészeti faműves termékek készítése
162904 Fa alapanyagú dísztárgykészítés
162905 Parafa-, fonottáru gyártása
162906 Népi iparművészeti és iparművészeti fonottáru készítése
162907 Brikett, pellet gyártása
17 Papír, papírtermék gyártása
171 Papíripari rostanyag, papír gyártása
1711 Papíripari rostanyag gyártása
171101 Papíripari rostanyag gyártása
1712 Papírgyártás
171201 Papírgyártás
172 Papírtermék gyártása
1721 Papír csomagolóeszköz gyártása
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172101 Papír csomagolóeszköz gyártása
1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
172201 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
1723 Irodai papíráru gyártása
172301 Irodai papíráru gyártása
1724 Tapétagyártás
172401 Tapétagyártás
1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása
172901 Egyéb m.n.s. papírtermék gyártása
172902 Papíralapú dísztárgykészítés
172903 Szívott rostanyagból készült papíráru gyártása
18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
181 Nyomdai tevékenység
1811 Napilapnyomás
181101 Napilapnyomás
1812 Nyomás (kivéve: napilap)
181201 Könyv- és zeneműnyomás
181202 Időszaki kiadvány nyomása
181203 Egyéb nyomdai termékek nyomása
181204 Nyomás közvetlenül textíliára, műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára
1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
181301 M.n.s. nyomdai előkészítő tevékenység
181302 Kiegészítő nyomdai tevékenység
181303 Nyomdai kiadvány tördelése, szerkesztése, tipográfia
1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
181401 M.n.s. könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
181402 Egyéb nyomtatott papírtermék kötése
182 Egyéb sokszorosítás
1820 Egyéb sokszorosítás
182001 Hangfelvétel-sokszorosítás
182002 Videofelvétel sokszorosítása
182003 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
191 Kokszgyártás
1910 Kokszgyártás
191001 Kokszgyártás
192 Kőolaj-feldolgozás
1920 Kőolaj-feldolgozás
192001 Kőolaj-feldolgozás m.n.s.
192002 Szén- és tőzegbrikett gyártása
20 Vegyi anyag, termék gyártása
201 Vegyi alapanyag gyártása
2011 Ipari gáz gyártása
201101 Ipari gáz gyártása
2012 Színezék, pigment gyártása
201201 Színezék, pigment gyártása
2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
201301 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása
201401 Szerves vegyi alapanyag gyártása
2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
201501 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
201502 Virágföld előállítása
2016 Műanyag-alapanyag gyártása
201601 Műanyag-alapanyag gyártása
2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
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201701 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
202 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
202001 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
203 Festék, bevonóanyag gyártása
2030 Festék, bevonóanyag gyártása
203001 Festék, bevonóanyag gyártása m.n.s.
204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása
2041 Tisztítószer gyártása
204101 Tisztítószer gyártása m.n.s.
204102 Szappankészítés
2042 Testápolási cikk gyártása
204201 Testápolási cikk gyártása
204202 Kézműves szappanok készítése
205 Egyéb vegyi termék gyártása
2051 Robbanóanyag gyártása
205101 Robbanóanyag gyártása
2052 Ragasztószergyártás
205201 Ragasztószergyártás
2053 Illóolajgyártás
205301 Illóolajgyártás
2059 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
205901 Egyéb vegyi termék gyártása m.n.s. 
205902 Fényképészeti vegyi anyag gyártása
205903 Tinta-, tusgyártás
206 Vegyi szál gyártása
2060 Vegyi szál gyártása
206001 Vegyi szál gyártása
21 Gyógyszergyártás
211 Gyógyszeralapanyag-gyártás
2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás
211001 Gyógyszer-hatóanyag gyártás
211002 Gyógyszer-segédanyag gyártás
211003 Gyógyszeranyag gyártás
212 Gyógyszerkészítmény gyártása
2120 Gyógyszerkészítmény gyártása
212001 Gyógyszergyártás
212002 Gyógyászati felhasználású anyagok gyártása
22 Gumi-, műanyag termék gyártása
221 Gumitermék gyártása
2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
221101 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása m.n.s.
221102 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása
2219 Egyéb gumitermék gyártása
221901 Egyéb gumitermék gyártása
222 Műanyag termék gyártása
2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
222101 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása m.n.s.
222102 Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil gyártásával kapcsolatos szolgáltatások
2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
222201 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
2223 Műanyag építőanyag gyártása
222301 Műanyag építőanyag gyártása
2229 Egyéb műanyag termék gyártása
222901 Egyéb műanyag termék gyártása m.n.s.
222903 Gravírozás, festés műanyagra bérmunkában
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23 Nemfém ásványi termék gyártása
231 Üveg, üvegtermék gyártása
2311 Síküveggyártás
231101 Síküveggyártás m.n.s.
231102 Síküveg csiszolása
2312 Síküveg továbbfeldolgozása
231201 Síküveg továbbfeldolgozása
2313 Öblösüveggyártás
231301 Egyéb öblösüveggyártás
231302 Népi iparművészeti és iparművészeti öblösüveg készítése
231303 Gravírozás, festés öblösüvegre bérmunkában
231304 Öblösüveg csiszolása
2314 Üvegszálgyártás
231401 Üvegszálgyártás
2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
231901 Műszaki üvegtermék gyártása m.n.s.
231902 Népi iparművészeti és iparművészeti díszüveg készítése
231903 Egyéb üvegtermék, -dísztárgy-készítés
231904 Gravírozás, festés műszaki, egyéb üvegre
231906 Műszaki üveg csiszolása
232 Tűzálló termék gyártása
2320 Tűzálló termék gyártása
232001 Tűzálló termék gyártása
233 Kerámia, agyag építőanyag gyártása
2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása
233101 Kerámiacsempe, -lap gyártása
233102 Népi iparművészeti és iparművészeti kályhacsempék készítése
2332 Égetett agyag építőanyag gyártása
233201 Égetett agyag építőanyag gyártása
234 Porcelán, kerámiatermék gyártása
2341 Háztartási kerámia gyártása
234101 Egyéb háztartási kerámia gyártása
234102 Népi iparművészeti és iparművészeti háztartási kerámia- és fazekastermék készítése
234103 Kerámia dísztárgykészítés, porcelánfestés
2342 Egészségügyi kerámia gyártása
234201 Egészségügyi kerámia gyártása
2343 Kerámia szigetelő gyártása
234301 Kerámia szigetelő gyártása
2344 Műszaki kerámia gyártása
234401 Műszaki kerámia gyártása
2349 Egyéb kerámiatermék gyártása
234901 Egyéb m.n.s. kerámiatermék gyártása
234902 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti kerámia- és fazekastermék készítése
235 Cement-, mész-, gipszgyártás
2351 Cementgyártás
235101 Cementgyártás
2352 Mész-, gipszgyártás
235201 Mészgyártás (mészoltás, mészégetés)
235202 Gipszgyártás
235203 Dolomitgyártás
236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
2361 Építési betontermék gyártása
236101 Építési betontermék gyártása
2362 Építési gipsztermék gyártása
236201 Építési gipsztermék gyártása
2363 Előre kevert beton gyártása
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236301 Előre kevert beton gyártása
2364 Habarcsgyártás
236401 Habarcsgyártás
2365 Szálerősítésű cement gyártása
236501 Egyéb szálerősítésű cement gyártása
236502 Vályogvetés
2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
236901 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
237 Kőmegmunkálás
2370 Kőmegmunkálás
237001 Kőmegmunkálás
239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.
2391 Csiszolótermék gyártása
239101 Csiszolótermék gyártása
2399 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása 
239901 Egyéb nemfém ásványi termék gyártása m.n.s. 
24 Fémalapanyag gyártása
241 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
2410 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
241001 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
242 Acélcsőgyártás
2420 Acélcsőgyártás
242001 Acélcsőgyártás
243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból
2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása
243101 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása
2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
243201 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása
243301 Hidegen alakított acélidom gyártása
2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása
243401 Acélhuzalgyártás
244 Nem vas fém alapanyag gyártása
2441 Nemesfémgyártás
244101 Nemesfémgyártás
2442 Alumíniumgyártás
244201 Alumíniumgyártás
2443 Ólom, cink, ón gyártása
244301 Ólom, cink, ón gyártása
2444 Rézgyártás
244401 Rézgyártás
2445 Egyéb nem vas fém gyártása
244501 Egyéb nem vas fém gyártása
245 Fémöntés
2451 Vasöntés
245101 Vasöntés m.n.s.
245102 Öntöttvas cső gyártása
2452 Acélöntés
245201 Acélöntés
2453 Könnyűfémöntés
245301 Könnyűfémöntés
2454 Egyéb nem vas fém öntése
245401 Egyéb nem vas fém öntése
25 Fémfeldolgozási termék gyártása
251 Fémszerkezet, -épületelem gyártása
2511 Fémszerkezet gyártása
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251101 Fémszerkezet gyártása
2512 Fém épületelem gyártása
251201 Fém épületelem gyártása
252 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
252101 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
2529 Fémtartály gyártása
252901 Fémtartály gyártása
253 Gőzkazán gyártása
2530 Gőzkazán gyártása
253001 Gőzkazán gyártása
254 Fegyver-, lőszergyártás
2540 Fegyver-, lőszergyártás
254001 Fegyver-, lőszergyártás
255 Fémalakítás, porkohászat
2550 Fémalakítás, porkohászat
255001 Fémnyomás, fémkovácsolás, sajtolás, préselés
255002 Porkohászat
256 Fém felületkezelése, megmunkálása
2561 Fémfelület-kezelés
256101 Fémfelület-kezelés
256102 Gravírozás fémfelületre, bérmunkában
2562 Fémmegmunkálás
256201 Fémmegmunkálás m.n.s.
256202 Fém hegesztése, forrasztása
256203 Fém esztergálása
257 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása
2571 Evőeszköz gyártása
257101 Evőeszköz gyártása
257102 Népi iparművészeti és iparművészeti kés készítés
257103 Egyéb vágóeszköz gyártása
2572 Lakat-, zárgyártás
257201 Lakat-, zárgyártás
2573 Szerszámgyártás
257301 Kéziszerszámgyártás
257302 Gépszerszámgyártás
259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2591 Acél tárolóeszköz gyártása
259101 Vas, acél tárolóeszköz gyártása
2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
259201 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
2593 Huzaltermék gyártása
259301 Huzaltermék gyártása
2594 Kötőelem, csavar gyártása
259401 Kötőelem, csavar gyártása
2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
259901 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
259902 Fém dísztárgy készítése
259903 Népi iparművészeti és iparművészeti fémműves termék készítése
259904 Háztartási és egyéb fém tömegcikk gyártása
259905 Bronz, rézműves díszműáru és hasonló termék gyártása
26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
261 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása
2611 Elektronikai alkatrész gyártása
261101 Elektronikai alkatrész gyártása
2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása
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261201 Elektronikai áramköri kártya gyártása
262 Számítógép, perifériás egység gyártása
2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
262001 Számítógép, perifériás egység gyártása m.n.s.
262002 Számítógépmodulok összeszerelése
263 Híradás-technikai berendezés gyártása
2630 Híradás-technikai berendezés gyártása
263001 Híradás-technikai berendezés gyártása m.n.s.
264 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
264001 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
265 Műszer-, óragyártás
2651 Mérőműszergyártás
265101 Mérőműszer gyártása
2652 Óragyártás
265201 Óragyártás
266 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
266001 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
267 Optikai eszköz gyártása
2670 Optikai eszköz gyártása
267001 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása
268 Mágneses, optikai információhordozó gyártása
2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása
268001 Mágneses, optikai információhordozó gyártása
27 Villamos berendezés gyártása
271 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
271101 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
271201 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
272 Akkumulátor, szárazelem gyártása
2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása
272001 Akkumulátor, szárazelem gyártása
273 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása
2731 Száloptikai kábel gyártása
273101 Száloptikai kábel gyártása
2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
273201 Szigetelt vezeték, kábel gyártása
2733 Szerelvény gyártása
273301 Szerelvény gyártása
274 Villamos világítóeszköz gyártása
2740 Villamos világítóeszköz gyártása
274001 Villamos világítóeszköz gyártása
275 Háztartási készülék gyártása
2751 Háztartási villamos készülék gyártása
275101 Háztartási villamos készülék gyártása m.n.s.
275102 Elektromos fűtőberendezés gyártása
2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása
275201 Nem villamos háztartási készülék gyártása m.n.s.
275202 M.n.s. fűtőberendezés gyártása
279 Egyéb villamos berendezés gyártása
2790 Egyéb villamos berendezés gyártása
279001 Egyéb villamos berendezés gyártása m.n.s.
279002 Elektromos forgalomirányító berendezés gyártása
279003 Vagyonvédelmi, riasztóberendezések gyártása
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28 Gép, gépi berendezés gyártása
281 Általános rendeltetésű gép gyártása
2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
281101 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, -közútijármű-motor)
2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
281201 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
281301 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
2814 Csap, szelep gyártása
281401 Csap, szelep gyártása
2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása
281501 Csapágy, erőátviteli elem gyártása
282 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása
282101 Ipari kemence gyártása
282102 Sütőipari villamos kemence gyártása
2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
282201 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
282301 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
282401 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
282501 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 
282901 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 
283 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
283001 M.n.s. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
283002 Mezőgazdasági traktor gyártása
284 Szerszámgépgyártás
2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
284101 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
2849 Egyéb szerszámgép gyártása
284901 Egyéb szerszámgép gyártása
289 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása
2891 Kohászati gép gyártása
289101 Kohászati gép gyártása
2892 Bányászati, építőipari gép gyártása
289201 Bányászati, építőipari gép gyártása
2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
289301 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
289401 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
2895 Papíripari gép gyártása
289501 Papíripari gép gyártása
2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
289601 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
289901 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
29 Közúti jármű gyártása
291 Közúti gépjármű gyártása
2910 Közúti gépjármű gyártása
291001 Közúti gépjármű gyártása
292 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
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292001 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása m.n.s.
292002 Konténer, szállítótartály gyártása
292003 Lakókocsi, mobilotthon berendezésének kialakítása
293 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása
2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
293101 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
2932 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása
293201 Közúti gépjármű alkatrészeinek gyártása
30 Egyéb jármű gyártása
301 Hajó, csónak gyártása
3011 Hajógyártás
301101 Hajógyártás
3012 Szabadidő-, sporthajó gyártása
301201 Szabadidő-, sporthajó gyártása
302 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
302001 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
303 Légi, űrjármű gyártása
3030 Légi, űrjármű gyártása
303001 Légi, űrjármű gyártása
304 Katonai harcjármű gyártása
3040 Katonai harcjármű gyártása
304001 Katonai harcjármű gyártása
309 Egyéb jármű gyártása
3091 Motorkerékpár gyártása
309101 Motorkerékpár gyártása
3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
309201 Kerékpár gyártása
309202 Kerekesszék gyártása
3099 M.n.s. egyéb jármű gyártása 
309901 M.n.s. egyéb jármű gyártása 
31 Bútorgyártás
310 Bútorgyártás
3101 Irodabútor gyártása
310101 Irodabútor gyártása
3102 Konyhabútorgyártás
310201 Konyhabútorgyártás m.n.s.
310202 Népi iparművészeti és iparművészeti konyhabútor készítése
3103 Ágybetét gyártása
310301 Ágybetét gyártása
3109 Egyéb bútor gyártása
310901 Egyéb m.n.s. bútor gyártása
310902 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti bútor készítése
310904 Bútorgyártás befejező műveletei
310905 Népi iparművészeti és iparművészeti fonottbútor-készítés
32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
321 Ékszergyártás
3212 Ékszergyártás
321201 Ötvös, aranyműves termék gyártása, vésése
321202 Ékszer gyártása, átalakítása
321204 M.n.s. ékszergyártás
3213 Divatékszer gyártása
321301 Divatékszer gyártása m.n.s.
321302 Tűzzománc dísztárgy, divatékszer készítése
321304 Népi iparművészeti és iparművészeti divatékszer, díszműáru készítése
321305 Fűzöttgyöngy-készítés
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322 Hangszergyártás
3220 Hangszergyártás
322001 Hangszergyártás
322002 Népi iparművészeti és iparművészeti hangszer készítése
323 Sportszergyártás
3230 Sportszergyártás
323001 Sportszergyártás m.n.s.
323002 Bőr sportkesztyű, -fejfedő gyártása
324 Játékgyártás
3240 Játékgyártás
324001 Játékgyártás m.n.s.
324002 Népi iparművészeti és iparművészeti játékok készítése
324003 Játékautomata és szórakoztató játékok gyártása
324004 Vidámparki szórakoztató berendezés gyártása
325 Orvosi eszköz gyártása
3250 Orvosi eszköz gyártása
325001 Egyéb orvosi eszköz gyártása m.n.s.
325002 Gyógyászati segédeszköz gyártása
325003 Fogtechnikai eszköz gyártása
325004 Egyedi gyógyászati segédeszköz gyártása és értékesítése
329 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység
3291 Seprű-, kefegyártás
329101 Seprű-, kefegyártás
3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység 
329901 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
329902 Koporsókészítés
329903 Védő- és biztonsági felszerelések gyártása
329904 Ernyőkészítés
329905 Kézi szita- és rostakészítés
329906 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti termékek készítése
329907 Fésű-, hajcsatkészítés
329908 Gomb-, patent-, húzózárkészítés
329909 Parókakészítés
329910 Gyertyaöntés, gyertyamártás
329911 Művirág-, műgyümölcs-készítés
329912 Bemutató- (kiállítási, oktatási) és szemléltetőeszköz-, -készülék- és -modell-készítés
329913 Írószerkészítés, bélyegzőkészítés
329914 Preparátori tevékenység (állatkitömés)
329916 Dekorációs szolgáltatás
33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése
331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 
3311 Fémfeldolgozási termék javítása
331101 Fémszerkezet javítása
331102 Konténer javítása
331103 Fegyver-, fegyverrendszer javítása
331104 Zár, -szerkezet javítása
331105 Vas, acél tárolóeszköz javítása
331106 Fémtartály javítása
331110 Fűtési kazán, radiátor javítása          
331111 Gőzkazán javítása
331113 Könnyűfém csomagolóeszköz javítása
331114 Huzaltermék javítása
331115 Kötőelem, csavar javítása
331116 Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék javítása
331117 Kéziszerszám javítás
3312 Ipari gép, berendezés javítása 
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331201 M.n.s. egyéb általános gép, berendezés javítása
331202 Gépi meghajtású, hordozható kézi szerszámgép javítása
331203 Egyéb mezőgazdasági gép javítása
331205 Irodagép javítása (kivéve: számítógép és perifériái)
331206 Textil-, ruházati, bőripari gép javítása
331207 M.n.s. egyéb speciális gép javítása
331208 Papíripari gép javítása
331209 Élelmiszer-, dohányipari gép javítása
331210 Bányászati, építőipari gép javítása
331211 Kohászati gép javítása
331212 Egyéb m.n.s. szerszámgép javítása
331213 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép javítása
331214 Mezőgazdasági traktor javítása
331215 Ipari kemence javítása
331216 Ipari, technológiai csap, szelep javítása
331217 Szivattyú, kompresszor javítása
331220 Motor, turbina javítása (légi, közúti járműmotor nélkül)
331221 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó javítása
331222 Emelő-, anyagmozgató gép javítása
331223 Csapágy, erőátviteli elem javítása
331224 Műanyag-, gumifeldolgozó gép javítása
331225 Gépek elektromos javítása
3313 Elektronikus, optikai eszköz javítása
331301 Elektronikus, optikai eszköz javítása m.n.s.
331302 Orvosi, sebészeti berendezés javítása
331303 Professzionális optikai, fényképészeti eszköz javítása
331304 Ipari folyamatirányító rendszer javítása
331305 Professzionális időmérő műszer javítása
331306 Professzionális híradás-technikai termék javítása
3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása
331401 M.n.s. egyéb villamos iparigép, készülék javítása
331402 Villamos motor, áramfejlesztő javítása, újratekercselése
331403 Transzformátor javítása
331404 Áramelosztó, -szabályozó készülék javítása
3315 Hajó, csónak javítása
331501 Hajó, csónak javítása m.n.s.
331502 Szabadidő-, sporthajó javítása
331503 Halászhajó javítása
3316 Repülőgép, űrhajó javítása
331601 Légi-, űrjármű javítása
3317 Egyéb közlekedési eszköz javítása
331701 Vasúti, kötöttpályás jármű javítása
331702 Kerekesszék javítása
331703 Nem gépi meghajtású egyéb jármű javítása
331704 M.n.s. egyéb közlekedési eszköz javítása
3319 Egyéb ipari eszköz javítása
331901 Kötélzet, jutavászon és ponyva javítása
331902 Orgona és más hangszer régiség javítása, restaurálása
331903 Automata, vidámparki, vendéglátóhelyi asztali és egyéb társasjátékok javítása
331904 Tároló fatermék, rakodólap javítása
331905 Egyéb gumitermék javítása (kivéve: gumiabroncs)
331906 Műanyag termékek javítása
331908 Csiszolótermék javítása
331910 Műszaki üvegtermék javítása
331912 M.n.s. egyéb ipari eszköz javítása
332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
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3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
332001 M.n.s. egyéb speciális gép üzembe helyezése
332002 Erőátviteli elem üzembe helyezése
332003 Kemence üzembe helyezése
332005 Ipari folyamatirányító rendszer összeszerelése
332007 Motor, turbina üzembe helyezése (légi, közúti járműmotor nélkül)
332008 Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése
332009 Fűtési kazán (ipari kapacitású) üzembe helyezése
332010 Emelő-, anyagmozgató gép üzembe helyezése
332011 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó üzembe helyezése
332012 M.n.s. egyéb általános gép, berendezés üzembe helyezése
332013 Mezőgazdasági gép üzembe helyezése
332014 Fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése
332015 Egyéb m.n.s. szerszámgép üzembe helyezése
332016 Kohászati gép üzembe helyezése
332018 Élelmiszer-, dohányipari gép üzembe helyezése
332019 Textil-, ruházati, bőripari gép üzembe helyezése
332020 Papíripari gép üzembe helyezése
332021 Villamos motor, áramfejlesztő üzembe helyezése
332022 Áramelosztó, -szabályozó készülék üzembe helyezése
332023 Ipari híradás-technikai termék üzembe helyezése
332024 Mérőműszer üzembe helyezése (kivéve fogyasztásmérők)
332026 Fém tárolóeszköz üzembe helyezése
332027 Zár, -szerkezet üzembe helyezése
332029 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép üzembe helyezése
332030 M.n.s. egyéb ipari villamos berendezés üzembe helyezése
332031 M.n.s. egyéb ipari eszköz üzembe helyezése
332032 Bányászati, építőipari gép üzembe helyezése
332033 Gőzkazán üzembe helyezése
332035 Orvosi, sebészeti berendezés üzembe helyezése
332036 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése
332037 Fémtartály üzembe helyezése
332038 Automata tekepálya, vidámparki játékberendezés, vendéglátóhely asztali és egyéb 

társasjátékainak felszerelése, üzembe helyezése
332039 Irodagép üzembe helyezése
332040 Professzionális elektronikai berendezés üzembe helyezése
332041 Hangszer üzembe helyezése
332042 Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer üzembe helyezése
332043 Ipari időmérő műszer, készülék üzembe helyezése
332044 Technológiai csővezeték rendszer kiépítése és üzembe helyezése
35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
351 Villamosenergia-termelés, -ellátás
3511 Villamosenergia-termelés
351101 Engedélyhez nem kötött erőmű működtetése
351102 Szélerőmű működtetése
3514 Villamosenergia-kereskedelem
351401 Ügyfélszerzés villamosenergia-szolgáltató részére
352 Gázellátás
3523 Gázkereskedelem
352301 Ügyfélszerzés gázszolgáltató részére
353 Gőzellátás, légkondicionálás
3530 Gőzellátás, légkondicionálás
353001 Fogyasztói hőszolgáltatás
353002 Képesítéshez kötött kazán-kezelés
36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
360 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
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3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
360001 Vízóra hitelesítése
37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
370 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
370001 Szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna tisztítása, dugulás megszüntetése
370002 Szennyvízszippantás
38 Hulladékgazdálkodás
381 Hulladékgyűjtés
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
381101 Nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése
3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
381201 Veszélyes hulladék gyűjtése
382 Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382101 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102 Biogáz gyártás hulladékból, komposztálás
3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382201 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
383 Hulladékanyag hasznosítása
3831 Használt eszköz bontása
383103 Gépjármű bontása
383104 Egyéb eszköz bontása
3832 Hulladék újrahasznosítása
383205 Másodlagos nyersanyag előállítása fém hulladékból
383206 Másodlagos nyersanyag előállítása nemfém hulladékból
383207 Brikett, pellet gyártása vegyes ipari hulladékból
39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
390 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
390001 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés m.n.s
390002 Területtisztítás
41 Épületek építése
411 Épületépítési projekt szervezése
4110 Épületépítési projekt szervezése
411001 Épület építési beruházás szervezése
412 Lakó- és nem lakó épület építése
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
412001 Épületszerkezet felújítás
412002 Lakó- és nem lakóépület kivitelezése
412003 Előre gyártott (nem saját gyártású) épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész 

állapotban
412004 Műemlék építmény helyreállítása, restaurálása
412005 Saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban
412006 Saját gyártású műanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban
412007 Saját gyártású fém épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban
42 Egyéb építmény építése
421 Út, vasút építése
4211 Út, autópálya építése
421101 Útépítés
421103 Útburkolati jelek festése
421104 Repülőtéri kifutópálya-építés
421105 Útfelújítás, karbantartás
4212 Vasút építése
421201 Vasút építése
421202 Városi kötöttpályás vasút építése
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4213 Híd, alagút építése
421301 Hídépítés
421302 Alagút építés
422 Közműépítés
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
422101 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése m.n.s.
422102 Vízi-csatorna közműépítés
422103 Gáz és egyéb energia csővezeték építése
422104 Automata öntözőrendszer telepítése
422105 Kútfúrás
422106 Kútásás
4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
422202 Elektromos közmű építése
422203 Távközlési, telekommunikációs hálózat építés
422204 Erőmű építése
429 M.n.s. egyéb építmény építése
4291 Vízi létesítmény építése
429101 Vízi létesítmény építése
4299 Egyéb m.n.s. építés
429901 Egyéb m.n.s. építés
429904 Sportpályák építése
43 Speciális szaképítés
431 Bontás, építési terület előkészítése
4311 Bontás
431101 Bontás kézi erővel
431102 Robbantással végzett épületbontás
431103 Bontás géppel
4312 Építési terület előkészítése
431201 Gépi földmunkák végzése
431202 Kézi földmunka végzése
431203 Építési terület előkészítése m.n.s.
4313 Talajmintavétel, próbafúrás
431301 Talajmintavétel, próbafúrás
432 Épületgépészeti szerelés
4321 Villanyszerelés
432101 Egyéb villanyszerelés
432102 Vagyonvédelmi, riasztóberendezések, épületfelügyelet felszerelése, gyengeáramú hálózat 

kiépítése, javítása
432103 Antennaszerelés (helyhez kötött)
432104 Napelem szerelése
432105 Közúti, vasúti világítási és elektromos jelzőrendszer, biztosítóberendezések szerelése
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
432201 Gázvezeték szerelés
432202 Központi fűtés és csőhálózat szerelése (nem elektromos)
432203 Szennyvízcsatorna-, vízvezetékszerelés
432204 Szellőző-, légkondicionáló berendezés szerelése
432205 Napkollektor szerelése
432206 Gázkészülék szerelés
432207 Beépített tűzoltóberendezés szerelése
432208 Fűtőberendezés szerelése
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
432901 Egyéb m.n.s. épületgépészeti szerelés
432902 Felvonó, mozgólépcső beépítése, üzembe helyezése
432903 Épületlakatos szerkezet szerelés, kerítés, rács felszerelése
432904 Felvonó, mozgólépcső karbantartás, -javítás
432906 Hang- és hőszigetelés



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 112. szám 8807

432907 Árnyékoló, napellenző, ponyvatető, árnyékolástechnika felszerelése, javítása
432908 Épületszerkezetek tűzállóvá tétele
433 Befejező építés
4331 Vakolás
433101 Vakolás m.n.s.
433102 Gipsz- és terrakottaszobrászat (helyszínen végezve)
433103 Gipszkartonszerelés, száraz építészet
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
433202 Redőny, reluxa felszerelése, javítása
433203 Nyílászáró beszerelése
433204 Álmennyezet-, álpadló-szerelés
433206 Beépített bútor beszerelése, javítása
433207 M.n.s. egyéb épületasztalos szerkezet szerelése, javítása
4333 Padló-, falburkolás
433301 Épületburkoló-ipari munkák
433302 Melegburkolás és parkettázás
433303 Mozaik díszítés, márvány, gránit és palamunka
433305 Tapétázás
433307 Térburkolás
433308 Hidegburkolás
4334 Festés, üvegezés
433401 Festés, mázolás
433402 Üvegezés
433403 Építmény, faszerkezet gomba, kártevő és korrózió elleni védelme
433404 Acélszerkezetek korrózióvédelme
4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
433901 Egyéb befejező építés m.n.s.
433902 Sírkő felállítása, javítása, felújítása, tisztítása, bontása helyszínen
433903 Betonfúrás és -vágás, szögbelövés,
439 Egyéb speciális szaképítés
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
439101 Tetőfedés, héjalás
439102 Bádogozás
439103 Tetőszerkezet-építés (ácsolás)
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
439901 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
439902 Vízszigetelés
439903 Állványozás
439904 Kőművesmunka
439905 Cserépkályha- és kandallóépítés
439906 Vasbetonszerelés
439907 Kazán és kemence kőművesmunkái
439908 Gázkéményszerelés
439909 Építményfelújítás, karbantartás ipari alpinista módszerrel
439910 Zsaluzás, dúcolás
439911 Saját gyártású fémszerkezet helyszíni szerelése
439913 Épületszobrászat, kőfaragás (helyszínen)
439915 Építmény acélszerkezetének összeszerelése
439916 Előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása
439918 Mélyalapozás
45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
451 Gépjármű-kereskedelem
4511 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
451101 Személygépjármű-, könnyűgépjármű nagykereskedelme
451102 Használt személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme
451103 Személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme
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451104 Személygépjármű, könnyűgépjármű külkereskedelme
451105 Személygépjármű, könnyűgépjármű ügynöki kereskedelme
4519 Egyéb gépjármű-kereskedelem
451901 Egyéb gépjármű nagykereskedelme
451902 Használt egyéb gépjármű kiskereskedelme
451903 Egyéb gépjármű kiskereskedelme
451904 Egyéb gépjármű külkereskedelme
451905 Egyéb gépjármű ügynöki kereskedelme
452 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
452001 Személygépkocsi általános karbantartás, -javítás
452002 Gumiabroncs, -tömlő javítás, centírozás
452003 Gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítás
452004 Egyéb gépjármű javítása és karbantartása
452005 Gépjármű elektromos rendszerének javítása
452006 Gépjárműmosás
452007 Szélvédő helyszíni karcmentesítése, rendszám gravírozása a gépkocsi szélvédőjére vagy más 

részeire
452008 Gépjármű részegység és alkatrész javítás
453 Gépjárműalkatrész-kereskedelem
4531 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
453101 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem m.n.s.
453102 Gépjárműalkatrész-külkereskedelem
453103 Gépjárműalkatrész ügynöki nagykereskedelme
4532 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
453201 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem m.n.s.
453202 Gépjárműalkatrész ügynöki kiskereskedelme
454 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
4540 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
454001 Motorkerékpár nagykereskedelme
454002 Motorkerékpár-külkereskedelem
454003 Motorkerékpár ügynöki kereskedelme
454004 Motorkerékpár kiskereskedelme (új)
454005 Motorkerékpár kiskereskedelme (használt)
454006 Motorkerékpár-javítás, -karbantartás
454007 Motorkerékpár alkatrész kereskedelme
454008 Motorkerékpár részegység és alkatrész javítása
46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
461 Ügynöki nagykereskedelem
4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
461101 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 
4612 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
461201 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
461202 Befektetési arany ügynöki nagykereskedelme
4613 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
461301 Fa, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
4614 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
461401 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4615 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
461501 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
4616 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
461601 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
4617 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
461701 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
461801 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme m.n.s.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 112. szám 8809

461802 Gyógyszerközvetítés
4619 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
461901 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem m.n.s.
461902 Anyagbeszerzés
462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme
4621 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
462101 Gabona-, vetőmag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem
462102 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme
462103 Mezőgazdasági növény, gyógynövény, egyéb m.n.s. mezőgazdasági nyersanyag felvásárlása
462104 Feldolgozatlan dohány külkereskedelem
462105 Gabona, vetőmag, takarmány külkereskedelem
4622 Dísznövény nagykereskedelme
462201 Dísznövény-nagykereskedelem
462202 Dísznövény-külkereskedelem
4623 Élőállat nagykereskedelme
462301 Élőállat nagykereskedelme m.n.s.
462302 Mezőgazdasági állatfelvásárlás
462303 Élőállat-külkereskedelem
4624 Bőr nagykereskedelme
462401 Bőr nagykereskedelme (új és használt)
462402 Bőr külkereskedelme
463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
463101 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem m.n.s.
463102 Zöldség-, gyümölcs-külkereskedelem
463103 Borszőlő nagykereskedelme
4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
463201 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme m.n.s.
463202 Hús-, húskészítmény külkereskedelme
4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
463301 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme m.n.s.
463302 Tejtermék, tojás, zsiradék külkereskedelme
4634 Ital nagykereskedelme
463401 Ital nagykereskedelme m.n.s.
463402 Ital külkereskedelme
463403 Szőlőbor nagykereskedelme
4635 Dohányáru nagykereskedelme
463501 Dohányáru nagykereskedelme
463502 Dohányáru külkereskedelme
4636 Cukor, édesség nagykereskedelme
463601 Cukor, édesség, nagykereskedelme m.n.s.
463602 Cukor, édesség, kenyér, pékáru külkereskedelme
463603 Kenyér-, pékáru-nagykereskedelem
4637 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
463701 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem m.n.s.
463702 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-külkereskedelem
4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
463801 Egyéb m.n.s. élelmiszer-nagykereskedelem
463802 Egyéb élelmiszer-felvásárlás
463803 Egyéb m.n.s. élelmiszer külkereskedelem
463804 Malomipari termékek nagykereskedelme
463805 Malomipari termékek külkereskedelme
4639 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
463901 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme m.n.s.
463902 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes külkereskedelme
464 Háztartási cikk nagykereskedelme
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4641 Textil-nagykereskedelem
464101 Textil-nagykereskedelem m.n.s.
464102 Textil-külkereskedelem
4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
464201 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme m.n.s.
464202 Ruházat, lábbeli külkereskedelme
4643 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
464301 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
464302 Elektromos háztartási cikk külkereskedelme
4644 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
464401 Háztartási célú tisztítószer-nagykereskedelem
464402 Porcelán, üvegáru nagykereskedelem
464403 Háztartási célú tisztítószer-külkereskedelem
464404 Porcelán, üvegáru külkereskedelem
4645 Illatszer nagykereskedelme
464501 Illatszer nagykereskedelme m.n.s.
464502 Illatszer külkereskedelme
4646 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
464601 Gyógyszer nagykereskedelme
464602 Gyógyászati termék nagykereskedelme
464603 Gyógyászati termék külkereskedelme
4647 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
464701 Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme m.n.s.
464702 Bútor, szőnyeg, világító berendezés külkereskedelme
4648 Óra-, ékszer-nagykereskedelem
464801 Óra-, ékszer-nagykereskedelem m.n.s.
464802 Óra-, ékszer-külkereskedelem
4649 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
464901 Evőeszköz és fém háztartási cikk nagykereskedelem
464902 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
464903 Egyéb háztartási cikk külkereskedelme m.n.s.
464904 Sportfelszerelés nagykereskedelme (ideértve a kerékpárt is)
465 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme
4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
465101 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme m.n.s.
465102 Számítógép, periféria, szoftver külkereskedelme
4652 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
465201 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme m.n.s.
465202 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei külkereskedelme
466 Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme
4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
466101 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme m.n.s.
466102 Mezőgazdasági gép, berendezés külkereskedelme
4662 Szerszámgép-nagykereskedelem
466201 Szerszámgép-nagykereskedelem m.n.s.
466202 Szerszámgép-külkereskedelem
4663 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
466301 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme m.n.s.
466302 Bányászati-, építőipari gép külkereskedelme
4664 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme
466401 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme m.n.s.
466402 Textilipari gép, varró-, kötőgép külkereskedelme
4665 Irodabútor-nagykereskedelem
466501 Irodabútor-nagykereskedelem
466502 Irodabútor-külkereskedelem
4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
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466601 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme m.n.s.
466602 Egyéb irodagép, -berendezés külkereskedelme
4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
466901 Egyéb m.n.s. gép-, berendezés nagykereskedelme
466902 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme
466903 Egyéb m.n.s. gép-, berendezés külkereskedelme
466904 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép külkereskedelme
467 Egyéb szakosodott nagykereskedelem
4671 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
467101 Tüzelőanyag-nagykereskedelem
467102 Gépjárműüzemanyag-nagykereskedelem
467103 Tüzelőanyag-külkereskedelem
467104 Gépjárműüzemanyag-külkereskedelem
4672 Fém-, érc-nagykereskedelem
467201 Fém-, érc-nagykereskedelem m.n.s.
467202 Fém-, érc-külkereskedelem
467203 Befektetési arany nagykereskedelme
4673 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
467301 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem m.n.s.
467302 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-külkereskedelem
467303 Tapéta-nagykereskedelem
4674 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
467401 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme m.n.s.
467402 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés külkereskedelme
4675 Vegyi áru nagykereskedelme
467501 Vegyi áru külkereskedelme (kivéve: tisztítószer)
467502 Vegyi áru nagykereskedelme
467503 Növényvédőszer-nagykereskedelem
467504 Műtrágya nagykereskedelem
4676 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
467601 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme m.n.s.
467602 Egyéb termelési célú termék külkereskedelme
467603 Műanyag és gumi alapanyag nagykereskedelme
4677 Hulladék-nagykereskedelem
467701 Hulladék-nagykereskedelem m.n.s.
467702 Hulladék-külkereskedelem
467703 Üveg- és palackvisszagyűjtő (bolti tevékenységtől elkülönülten végezve)
469 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
469001 Vegyestermékkörű nagykereskedelem m.n.s.
469002 Vegyestermékkörű külkereskedelem
47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
471 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem
4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
471101 Vegyes-kiskereskedelem élelmiszer jelleggel, élelmiszer diszkont
4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
471901 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem m.n.s.
471902 Általános áruházi kiskereskedelem
472 Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme
4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
472101 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem m.n.s.
472102 Gyümölcskereskedelem (résztevékenység)
472103 Savanyúság-kiskereskedelem
4722 Hús-, húsáru kiskereskedelme
472201 Egyéb húsáru-kiskereskedelem
472202 Vadhús kiskereskedelem
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472203 Vágott baromfi-kiskereskedelem
4723 Hal kiskereskedelme
472301 Hal kiskereskedelme m.n.s.
4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 
472401 Kenyér-, pékáru-kiskereskedelem m.n.s.
472402 Édesség-kiskereskedelem
4725 Ital-kiskereskedelem 
472501 Ital-kiskereskedelem m.n.s.
472502 Szőlőbor kiskereskedelme
4726 Dohányáru-kiskereskedelem 
472601 Dohányáru-kiskereskedelem m.n.s.
4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 
472901 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem m.n.s.
472902 Tej- és tejtermék-kiskereskedelem
472903 Kávé-, tea-kiskereskedelem
472904 Tojás, zsiradék kiskereskedelem
472905 Gyógynövény-kiskereskedelem
473 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 
4730 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 
473001 Gépjármű üzemanyag kiskereskedelem m.n.s.
473002 Egyéb kőolajszármazék kiskereskedelem
474 Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme 
4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 
474101 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 
4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
474201 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
474301 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
475 Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 
4751 Textil-kiskereskedelem 
475101 Egyéb textil-kiskereskedelem
475102 Méteráru-kiskereskedelem
475103 Rövidáru-, fonal-kiskereskedelem
475104 Kézimunka-kiskereskedelem
475105 Népi iparművészeti és iparművészeti, háziipari textil-kiskereskedelem
4752 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 
475201 Vasáru, szerszám, szerelvény, barkácsáru kiskereskedelem
475202 Festék-kiskereskedelem
475203 Építőanyag és szaniteráru kiskereskedelem
475205 Épületfa kiskereskedelem
475206 Mezőgazdasági eszköz kiskereskedelme
4753 Szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
475301 Függöny, textil lakberendezési cikk kiskereskedelme
475302 Népművészeti szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
475303 Tapéta-kiskereskedelem
475304 Szőnyeg-kiskereskedelem
4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme 
475401 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme 
4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
475901 Egyéb háztartási termék kiskereskedelem m.n.s
475902 Finomacéláru kiskereskedelem
475903 Lakásfelszerelési cikkek kiskereskedelme
475904 Háztartási üveg-, porcelán-kiskereskedelem
475905 Műanyag-, háztartási cikk kiskereskedelem
475906 Nem elektromos műszaki cikkek kiskereskedelme
475907 Világítástechnikai termékek kiskereskedelme
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475908 Egyéb bútor, lakberendezési tárgy kiskereskedelem
475909 Hangszer-kiskereskedelem
475910 Zenemű (kotta)-kiskereskedelem
475911 Irodabútor kiskereskedelme
475912 Népművészeti bútor és díszműáru kiskereskedelem
476 Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme
4761 Könyv-kiskereskedelem 
476101 Könyv-kiskereskedelem 
4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 
476202 Hírlap, folyóirat, időszaki kiadvány kiskereskedelme
476203 Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem
4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
476301 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4764 Sportszer-kiskereskedelem 
476401 Sportáru-, sporthorgászati- és kempingcikk-kiskereskedelem
476402 Vadászati cikkek kiskereskedelme
4765 Játék-kiskereskedelem 
476501 Játék-kiskereskedelem 
477 Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme
4771 Ruházat kiskereskedelem 
477101 Egyéb ruházati kiskereskedelem
477102 Felsőruházati, munkaruha-kiskereskedelem
477103 Bőr-, szőrmeruházati-kiskereskedelem
477105 Kötöttáru-kiskereskedelem
477106 Fehérnemű-kiskereskedelem
477107 Gyermekruházati kiskereskedelem
477108 Ruházati kiegészítők kiskereskedelme
477109 Népművészeti ruházati kiskereskedelem
4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 
477201 Lábbeli-kiskereskedelem
477202 Bőrdíszműáru-kiskereskedelem
477203 Népművészeti lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
477204 Bőr nyergesáru, lószerszám kiskereskedelem
4773 Gyógyszer-kiskereskedelem 
477301 Gyógyszer-kiskereskedelem m.n.s.
477302 Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme
4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme 
477401 Gyógyászati segédeszköz kiskereskedelme (egészségügyi szolgáltatásként)
477402 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme
4775 Illatszer-kiskereskedelem 
477501 Egyéb illatszer-kiskereskedelem
477503 Fodrászati cikk kiskereskedelem
4776 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
477601 Virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem
477602 Hobbiállat, -eledel és takarmány kiskereskedelem
477603 Dísznövényi szaporítóanyag kiskereskedelem
477604 Műtrágya és agrokémiai termék kiskereskedelem
477607 Díszállat- és díszhal-kiskereskedelem
4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 
477701 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
477801 Egyéb m.n.s. iparcikk kiskereskedelem
477802 Toll-kiskereskedelem
477803 Népművészeti ajándéktárgy-kiskereskedelem
477804 Háztartási vegyiáru kiskereskedelem
477806 Pincegazdasági és felszerelési cikk kiskereskedelme
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477807 Mezőgazdasági felhasználású anyagok kiskereskedelme
477808 Fotó-, optikai cikk kiskereskedelme
477809 Bélyegkereskedelem
477810 Zsák-, zsineg-, ponyva-kiskereskedelem
477811 Képző-, iparművészeti termék kiskereskedelme
477813 Ajándéktárgy-kiskereskedelem
477814 Mutatványoskellék-áru kiskereskedelme
477815 Művirág-kiskereskedelem
477817 Kegytárgy-kiskereskedelem
477818 Tüzelőanyag-kiskereskedelem
477819 Tüzelőolaj-kiskereskedelem
477820 Érmekereskedelem
477821 Szemléltetőeszköz kiskereskedelem
477822 Szexuális áru kiskereskedelem
477823 Termény-, takarmány-, egyéb mezőgazdasági termék kiskereskedelme
477824 Palackosgáz-kiskereskedelem
477826 Pirotechnikai termékek kiskereskedelme
477827 Látszerészek tevékenysége
477828 Fegyver kiskereskedelem
477829 Képkeretezés
4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme
477902 Használtruha-, lábbeli-kiskereskedelem
477903 Használtbútor kiskereskedelem
477904 Antikvárium
477905 Régiség-kereskedelem
477906 Használtiparcikk-kiskereskedelem
477907 Zálogtárgy-kereskedelem
478 Piaci kiskereskedelem
4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
478101 Élelmiszer, alkoholmentes ital piaci kiskereskedelme
478102 Élelmiszer, alkoholmentes ital kiskereskedelmi értékesítése közterületen
4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
478201 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
478901 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
478902 Egyéb áruk értékesítése közterületen
479 Nem bolti, piaci kiskereskedelem
4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
479102 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
479901 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
479903 Értékesítés automatán keresztül
479904 Üzleten kivüli kiskereskedelem
479906 Tüzelőanyag kiskereskedelme házhoz szállítással
49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás
493 Egyéb szárazföldi személyszállítás
4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
493101 Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás
4932 Taxis személyszállítás
493201 Taxis személyszállítás
493203 Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett taxis gépjárművezetői 

szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére
493205 Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás
493206 Önálló diszpécser szolgálat
4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
493901 Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás
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493903 Nem menetrend szerinti autóbuszos közúti személyszállítás
493904 Személyszállítás emberi vagy állati vontatású járművel
493905 Autóbusszal végzett menetrend szerinti távolsági személyszállítás
493906 Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői szolgáltatás 

engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére
493907 Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői szolgáltatás 

nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére
493908 Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett személygépkocsis 

személyszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére
493909 Sofőrszolgálat
493910 Különcélú menetrend szerinti közúti személyszállítás
494 Közúti áruszállítás, költöztetés
4941 Közúti áruszállítás
494101 Közúti teherszállítás
494102 Szekérfuvarozás (lófogatú)
494104 Autómentés rakfelülettel rendelkező járművel
494106 Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti 

közlekedési szolgáltató részére
494107 Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti 

közlekedési szolgáltató részére
494108 Tehergépjárművel végzett  teherszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti 

közlekedési szolgáltató részére
494109 Tehergépjárművel végzett teherszállító gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti 

közlekedési szolgáltató részére
4942 Költöztetés
494201 Költöztetés
495 Csővezetékes szállítás
4950 Csővezetékes szállítás
495001 Csővezetékes szállítás
50 Vízi szállítás
501 Tengeri személyszállítás
5010 Tengeri személyszállítás
501001 Tengeri személyszállítás
502 Tengeri áruszállítás
5020 Tengeri áruszállítás
502001 Tengeri áruszállítás
503 Belvízi személyszállítás
5030 Belvízi személyszállítás
503001 Belvízi személyszállítás m.n.s.
503002 Kompközlekedés
504 Belvízi áruszállítás
5040 Belvízi áruszállítás
504001 Belvízi áruszállítás
51 Légi szállítás
511 Légi személyszállítás
5110 Légi személyszállítás
511001 Menetrendszerű légi személyszállítás
511002 Nem menetrendszerű légi személyszállítás
512 Légi áruszállítás
5121 Légi áruszállítás
512101 Menetrendszerű légi áruszállítás
512102 Nem menetrendszerű légi teherszállítás
52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
521 Raktározás, tárolás
5210 Raktározás, tárolás
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521001 Nem jövedéki termék tárolása, raktározása
521002 Jövedéki termék tárolása, raktározása
521003 Hűtőházban történő tárolás, raktározás
522 Szállítást kiegészítő tevékenység
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
522101 Szárazföldi szállítást segítő tevékenység m.n.s.
522102 Parkolási szolgáltatás
522103 Közlekedési vonaljegyek ügynöki árusítása
522104 Autómentés (rakfelület nélküli járművel vagy vontatással)
522105 Túlméretes járművek szakkísérése
5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
522201 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5223 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
522301 Légi szállítást segítő tevékenység m.n.s.
522302 Repülőterek üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás
5224 Rakománykezelés
522401 Rakománykezelés
522402 Nem közforgalmú, egyéb áruszállítás
522403 Belső üzemi kötöttpályás teherszállítás
522404 Anyagmozgatás kézi erővel
522405 Anyagmozgatás géppel
5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
522901 Szállítmányozás
522902 Vámközreműködés
522903 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
53 Postai, futárpostai tevékenység
532 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
532001 Futárpostai tevékenység
532002 Áru házhozszállítása (kivéve étel)
532003 Közreműködés postai szolgáltatás ellátásában
532004 Bejelentéshez kötött egyéb postai szolgáltatás
532005 Étel házhozszállítása
532006 Újság, folyóirat terjesztése
55 Szálláshely-szolgáltatás
551 Szállodai szolgáltatás
5510 Szállodai szolgáltatás
551001 Szállodai szolgáltatás m.n.s.
551002 Panzió szolgáltatás
552 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
552001 Közösségi szálláshely-szolgáltatás
552003 Üdülőházi szolgáltatás
552004 Gyermeküdültetés (nem utazási csomagként)
552006 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s.
552007 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: üdülő 
552008 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: gyermek- és ifjúsági tábor
552009 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: hegyi menedékház
552010 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: vendégszállás
552011 Falusi szálláshely-szolgáltatás
552012 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: munkásszállás
552013 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: diákotthon, kollégium
553 Kempingszolgáltatás
5530 Kempingszolgáltatás
553001 Kempingszolgáltatás
553002 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: nomád táborhely
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553003 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: bivakszállás
559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
559001 Nem üdülési, nem turisztikai egyéb szálláshely-szolgáltatás
559007 Szoba bérbeadása
56 Vendéglátás
561 Éttermi, mozgó vendéglátás
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
561001 Éttermi, cukrászdai szolgáltatás
561002 Pecsenye és más húsalapú készítmény sütése
561003 Palacsinta-, lángos-, pizzasütés
561004 Egyéb üzlethez nem kötött vendéglátás
561005 Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé
561006 Falatozó (büfé), hidegkonyhás büfé szolgáltatás
561007 Sörözői vendéglátás (melegkonyhás)
561008 Kávéház, teaház (melegkonyhás)
562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás
5621 Rendezvényi étkeztetés
562101 Rendezvényi étkeztetés m.n.s.
562102 Családi rendezvényszolgálat
562103 Falusi vendégasztal szolgáltatás
5629 Egyéb vendéglátás
562901 Munkahelyi étkeztetés
562902 Nem melegkonyhás munkahelyi büfé, kantin
562903 Közétkeztetés
562904 M.n.s. egyéb vendéglátás
562905 Szociális étkeztetés
563 Italszolgáltatás
5630 Italszolgáltatás
563001 Zenés szórakozóhely (mulató, varieté, bár, diszkó) működtetése
563002 Kocsmai, italbolti vendéglátás
563003 Sörbár  (nem melegkonyhás)
563004 Borozó (nem melegkonyhás)
563006 Kávézó, teázó  (nem melegkonyhás)
58 Kiadói tevékenység
581 Kiadói tevékenység
5811 Könyvkiadás
581101 Könyv- és térképkiadás
581103 Könyv kiadása lemezen, kazettán, más fizikai hordozón
581104 Könyv on-line-kiadása
5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
581201 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
581202 Címtárak, levelezőjegyzékek on-line-kiadása
5813 Napilapkiadás
581301 Napilapkiadás m.n.s.
581302 Napilap on-line-kiadása
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581401 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása m.n.s.
581402 Folyóirat, időszaki kiadvány on-line-kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
581901 Egyéb kiadói tevékenység m.n.s.
581903 Egyéb on-line-kiadói tevékenység
582 Szoftverkiadás
5821 Számítógépes játék kiadása
582101 Számítógépes játék kiadása m.n.s.
582102 Számítógépes játék on-line-kiadása
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5829 Egyéb szoftverkiadás
582901 Egyéb szoftverkiadás
59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás
591 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 
5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
591101 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
591201 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
591301 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5914 Filmvetítés
591401 Filmvetítés
592 Hangfelvétel készítése, kiadása
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
592001 Hangfelvétel-kiadás
592002 Nyomtatott zenemű kiadása
592003 Hangfelvétel-készítés (első példány, nyilvános közlésre)
592004 Rádióműsor-készítés
60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás
601 Rádióműsor-szolgáltatás
6010 Rádióműsor-szolgáltatás
601001 Rádióműsor-szolgáltatás m.n.s.
601002 Közszolgálati rádióműsor-szolgáltatás
602 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
602001 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása m.n.s.
602002 Közszolgálati televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
61 Távközlés
611 Vezetékes távközlés
6110 Vezetékes távközlés
611001 Vezetékes távközlés
612 Vezeték nélküli távközlés
6120 Vezeték nélküli távközlés
612001 Vezeték nélküli távközlés
613 Műholdas távközlés
6130 Műholdas távközlés
613001 Műholdas távközlés
619 Egyéb távközlés
6190 Egyéb távközlés 
619001 Egyéb távközlés m.n.s.
619002 Internet-hozzáférés biztosítása
62 Információ-technológiai szolgáltatás
620 Információ-technológiai szolgáltatás 
6201 Számítógépes programozás
620101 Egyedi szoftverfejlesztés
620102 Rendszerszervezési, -karbantartási tanácsadás
620103 Weblap tervezése (webdizájn)
620104 Számítógépes programozás m.n.s.
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
620201 Egyéb számítástechnikai szakértés, tanácsadás
620203 Hardver-szaktanácsadás
6203 Számítógép-üzemeltetés 
620301 Számítógép-üzemeltetés 
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
620901 Egyéb számítástechnikai tevékenység
620902 Számítógép üzembe helyezése
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63 Információs szolgáltatás
631 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
631101 Egyéb adatbázis-szolgáltatás
631102 Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése
631104 Adatfeldolgozási szolgáltatás
631105 Weboldal üzemeltetés (webhosting)
6312 Világháló-portál szolgáltatás
631201 Világháló-portáli szolgáltatás
639 Egyéb információs szolgáltatás
6391 Hírügynökségi tevékenység
639101 Hírügynökségi tevékenység
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
639901 Téma-, sajtófigyelés
66 Egyéb pénzügyi tevékenység
661 Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)
6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
661201 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység m.n.s.
6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
661901 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység m.n.s.
662 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
6621 Kockázatértékelés, kárszakértés
662101 Biztosítási kockázatértékelés, kárszakértés
6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
662201 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
662202 Pénztári tag szervezése, pénztári ügynöki tevékenység
6629 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége 
662901 Biztosítási állomány kezelése, adminisztrációja
68 Ingatlanügyletek
681 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
681001 Egyéb ingatlan forgalmazása
681002 Lakóingatlan és földterület forgalmazása
682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682001 Lakóingatlan bérbeadás
682002 Gazdasági építmény bérbeadása
682003 Földterület bérbeadás
682004 Oktatást szolgáló építmény és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása
682005 Sportlétesítmény, sporttelep és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása
682006 Művelődési ház és művelődést szolgáló önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő 

bérbeadása
682007 Üzlethelyiség bérbeadása
682008 Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése m.n.s.
683 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
6831 Ingatlanügynöki tevékenység
683101 Lakóingatlan, földterület közvetítése
683102 Ingatlan-értékbecslés
683103 Egyéb ingatlan közvetítése
683104 Igazságügyi ingatlan értékbecslés
6832 Ingatlankezelés
683201 Ingatlankezelés m.n.s.
683202 Lakóingatlan kezelése
69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység
691 Jogi tevékenység
6910 Jogi tevékenység
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691001 Jogi, ügyvédi szolgáltatás
691002 Iparjogvédelmi ügyek intézése
691003 Közjegyzői szolgáltatás
691004 Önálló bírósági végrehajtói tevékenység
691005 Szabadalmi ügyvivő
691006 Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés (kivéve: büntető ügyekben)
691007 Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés büntető ügyekben
692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
692001 Adószakértés, adó-szaktanácsadás
692002 Könyvvizsgálat (audit)
692003 Könyvelés
692006 Egyéb számviteli szolgáltatás, bérszámfejtés
692007 Pénzügyi ellenőr
692008 Jövedéki ügyintézés
692009 Termékdíj ügyintézés
70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
702 Üzletviteli tanácsadás
7021 PR, kommunikáció
702101 PR, kommunikáció m.n.s.
702102 Lobbitevékenység
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
702201 Általános üzletviteli tanácsadás
702202 Pénzügyi, társadalombiztosítási és marketing üzletviteli tanácsadás
702203 Humánpolitikai, üzletviteli tanácsadás
702204 Egyéb üzletviteli tanácsadás, gazdasági szakmai szakértés 
702205 Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt
71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
711 Építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás
7111 Építészmérnöki tevékenység
711101 Építészeti tervezés
711104 Táj- és kertépítészeti tervezés
711105 Építészeti műszaki rajzolás
711106 Technikusi tevékenység építészeti, kertészeti területen
711107 Építésügyi műszaki szakértő (építészmérnök)
711108 Településrendezés tervezés
711109 Vidéktervezés
711110 Területrendezési tervezés
711111 Településrendezési szakértő
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
711201 Építészeti műszaki tervezés (kivéve: építészmérnökök)
711202 Ipari folyamatirányító rendszer tervezése
711203 Geológiai, geofizikai szolgáltatás
711204 Földmérés, térképészet
711206 Beruházás lebonyolítói tevékenység
711207 Felelős műszaki vezetés
711208 Műszaki rajzolás (kivéve: építészeti)
711209 Ipari tevékenységhez kapcsolódó mérnöki tervezés, szakértés
711210 Technikusi tevékenység (kivéve építészet)
711212 Építési műszaki ellenőrzés
711213 Építésügyi műszaki szakértő (kivéve: építészmérnökök)
711214 Tűzvédelmi tervező tevékenység
711215 Igazságügyi szakértés lakás- és építésügyi, területrendezési területen
711216 Építési műszaki ellenőrzés (technikus)
711217 Felelős műszaki vezetés (technikus)
711218 Ipari tevékenységhez kapcsolódó technikusi tevékenység
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711219 Távérzékelés
712 Műszaki vizsgálat, elemzés
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
712001 Műszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés
712002 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
712003 Energetikai tanúsító tevékenység
712004 Gáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata
72 Tudományos kutatás, fejlesztés
721 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
721101 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
721901 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
722 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
722001 Társadalomtudományi kutatás, fejlesztés
722002 Humán kutatás, fejlesztés
73 Reklám, piackutatás
731 Reklám
7311 Reklámügynöki tevékenység
731101 Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés
7312 Médiareklám
731202 Reklámfelület ügynöki értékesítése
732 Piac-, közvélemény-kutatás
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
732001 Piac-, közvélemény-kutatás
74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
741 Divat-, formatervezés
7410 Divat-, formatervezés
741001 Divattervezés, formatervezés, grafika, kirakatrendezés
741002 Lakberendezés-tervezés, -tanácsadás
741003 Belsőépítészeti-tervezés, -tanácsadás
741004 Dekorációs falfestés
742 Fényképészet
7420 Fényképészet
742001 Fényképészet m.n.s.
742002 Videofelvétel-készítés
742003 Fotóriporteri szolgáltatás
743 Fordítás, tolmácsolás
7430 Fordítás, tolmácsolás
743001 Szakfordítás
743002 Nyelvi lektorálás
743003 Tolmácsolás
743004 Jeltolmácsolás
749 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
749001 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
749002 Közvetítési, ügynöki szolgáltatás
749003 Értékbecslő igazságügyi szakértés (kivéve: ingatlanbecslés, biztosításikár-becslés)
749004 Becsüs (kivéve: ingatlan-, biztosításikár-szakértés)
749005 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés
749007 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási,  postai, távközlési 

szakmai tervezés, szakértés
749008 Kulturális és egyéb társadalmi szakmai tervezés, szakértés
749009 Egészségügyi tervezés, szakértés, módszertani feladatok végzése
749010 Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés
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749011 Egyéb, gazdasági, társadalmi tevékenységet segítő szakmai tervezés, szakértés
749012 Munka-, tűzvédelmi szakértés, szabályzat kidolgozása
749013 Falugazdász tevékenység
749014 Igazságügyi tűzvédelmi szakértés
749015 Minőségbiztosítási ügyintézés, tanácsadás
749016 Igazságügyi szakértés környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területen
749021 Igazságügyi mágneseskép-, és adatrögzítő-szakértés (nem számítástechnikai)
749022 Igazságügyi természettudományi szakértés
749023 Igazságügyi piackutatás- és reklámszakértés
749024 Igazságügyi szakértés kulturális területen
749025 Igazságügyi toxikológiai szakértés
749026 Igazságügyi pszichológiai szakértés (nem egészségügyi)
749029 Igazságügyi biológiai és orvosszakértés (nem egészségügyi ellátás keretében)
749031 Haszonállatok törzskönyvezése
749032 Igazságügyi kriminalisztikai szakértés
749033 M.n.s. egyéb igazságügyi szakértő
749035 Műszaki tanácsadás
749036 Hobbiállatok törzskönyvezése (kivéve: munkaeb pl. vakvezető eb, rendőreb)
749037 Lektorálás (nem nyelvi)
749038 Meteorológiai szolgáltatás
749039 Igazságügyi állatorvosi szakértés
749040 Gombaszakértés
749041 Igazságügyi szakértés személy- és vagyonvédelmi területen 
749042 Igazságügyi szakértés munkabiztonsági területen
749043 Igazságügyi szakértés közlekedési és ipari területeken (kivéve: élelmiszeripar)
749044 Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen
749045 Igazságügyi szakértés pedagógiai és gyógypedagógiai területen
749046 Igazságügyi szakértés közgazdaság, vám- és pénzügyi területen
749047 Igazságügyi idegenforgalmi szakértés
749048 Igazságügyi szakértés az audiovizuális média területén
749049 Igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari  területen
749050 Hivatalos közbeszerzési tanácsadó
749051 Igazságügyi hangszerszakértői tevékenység
749052 Képesítéshez kötött nyomástartó berendezés kezelés
749053 Képesítéshez kötött kompresszor-kezelés
749054 Képesítéshez kötött ipari hűtőgép kezelés
749055 Felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység
749056 Közlekedésbiztonsági vizsgálat
75 Állat-egészségügyi ellátás
750 Állat-egészségügyi ellátás
7500 Állat-egészségügyi ellátás
750001 Állatorvosi tevékenység
750002 Állat-egészségügyi szakasszisztencia
77 Kölcsönzés, operatív lízing
771 Gépjárműkölcsönzés
7711 Személygépjármű kölcsönzése
771101 Gépkocsikölcsönzés
771103 M.n.s. személygépjármű kölcsönzése
7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
771201 Járműkölcsönzés
772 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
772101 Szabadidős és sporteszköz kölcsönzése
7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése
772201 Videokazetta-, LD-, DVD-lemez kölcsönzése
7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 112. szám 8823

772901 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése m.n.s.
772902 Barkácseszköz kölcsönzése
772903 Esküvői ruha, jelmez, egyéb ruházati termék kölcsönzése
772904 Oktatást szolgáló szemléltetőeszköz és bemutató taneszköz kölcsönzése
772905 Televízió-, rádió-, videokészülék kölcsönzése
772906 Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése
772907 Hangszerkölcsönzés
772908 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzése
773 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
773101 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7732 Építőipari gép kölcsönzése
773201 Építőipari gép, berendezés kölcsönzése
7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 
773301 Irodagép-kölcsönzés
773302 Számítástechnikai berendezések kölcsönzése
7734 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
773401 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
7735 Légi szállítóeszköz kölcsönzése
773501 Légi szállítóeszköz kölcsönzése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
773901 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
773902 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
773903 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése
774 Immateriális javak kölcsönzése
7740 Immateriális javak kölcsönzése
774001 Immateriális javak kölcsönzése
78 Munkaerőpiaci szolgáltatás
781 Munkaközvetítés
7810 Munkaközvetítés
781001 Munkaközvetítés
79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás 
791 Utazásközvetítés, utazásszervezés
7911 Utazásközvetítés
791101 Utazásközvetítés 
791102 Menetjegy foglalása, ügynöki értékesítése
791103 Egyéb közlekedési eszköz foglalása, ügynöki értékesítése
791104 Szálláshely-foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban)
791105 Utazás foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban)
7912 Utazásszervezés
791201 Utazásszervezés m.n.s.
799 Egyéb foglalás 
7990 Egyéb foglalás
799001 Idegenvezetés
799002 Jegyértékesítő ügynöki tevékenység
799003 Turistatájékoztatás
799005 Egyéb foglalás m.n.s.
80 Biztonsági, nyomozói tevékenység
801 Személybiztonsági tevékenység
8010 Személybiztonsági tevékenység
801001 Személybiztonsági tevékenység
802 Biztonsági rendszer szolgáltatás
8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
802001 Biztonsági rendszer szolgáltatás
803 Nyomozás
8030 Nyomozás
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803001 Magánnyomozás
81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
811 Építményüzemeltetés
8110 Építményüzemeltetés
811001 Házfelügyelői szolgáltatás
811002 Kazánfűtői tevékenység
811003 Építményüzemeltetés m.n.s. (nem saját és nem bérelt ingatlan esetén)
812 Takarítás
8121 Általános épülettakarítás
812101 Általános épülettakarítás
812102 Takarítás, tisztítás háztartásnál
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
812201 Egyéb épület-, ipari takarítás m.n.s.
812202 Kéménytisztítás, -vizsgálat, -ellenőrzés, tüzeléstechnikai szolgáltatás 
812203 Ablaktisztítás
8129 Egyéb takarítás
812901 Egyéb takarítás m.n.s.
812902 Egyéb tisztítás
812904 Egészségügyi kártevők elleni védekezés (rovar- és rágcsálóirtás)
812905 Köz- és egyéb területek tisztítása, hó- és jégmentesítése
813 Zöldterület-kezelés
8130 Zöldterület-kezelés
813001 Zöldterület-kezelés
813002 Házikertgondozás
82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
821101 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
821901 Egyéb irodai szolgáltatás m.n.s.
821902 Fénymásolás, sokszorosítás
822 Telefoninformáció
8220 Telefoninformáció
822001 Telefoninformáció
823 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
823001 Kereskedelmi bemutató, vásár szervezése
823003 Falusi rendezvények szervezése, szálláshely-szolgáltatás nélkül
823004 Konferencia-, kongresszusszervezés 
829 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 
8291 Követelésbehajtás
829101 Követelésbehajtás m.n.s.
829102 Díjbeszedés
8292 Csomagolás
829201 Csomagolás
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
829901 Jegyzőkönyvi, gyorsírásos feljegyzés készítése
829902 M.n.s. egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
829903 Aukció, árverés
829904 Címfestés
829905 Építésügyi igazgatási szakértő
84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
8424 Közbiztonság, közrend
842401 Trafipax működtetése
85 Oktatás
851 Iskolai előkészítő oktatás
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8510 Iskolai előkészítő oktatás
851001 Iskolai előkészítő oktatás
852 Alapfokú oktatás
8520 Alapfokú oktatás
852001 Alapfokú oktatás m.n.s.
852002 Alapfokú művészetoktatás
852003 Alapfokú felnőttoktatás
853 Középfokú oktatás
8531 Általános középfokú oktatás
853101 Általános középfokú oktatás m.n.s.
853102 Általános középfokú felnőttoktatás
8532 Szakmai középfokú oktatás
853201 Szakmai középiskolai oktatás
853202 Szakmai szakiskolai oktatás
853203 Szakmai középfokú felnőttoktatás
853204 Hivatásos járművezető oktatás
854 Felső szintű oktatás
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
854101 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás m.n.s.
854102 Érettségire épülő szakmai felnőttképzés
8542 Felsőfokú oktatás
854201 Főiskolai és egyetemi oktatás, alapképzés és mesterképzés
854203 Egyéb felsőfokú továbbképzés
855 Egyéb oktatás
8551 Sport, szabadidős képzés
855101 Sport és szabadidős képzés
8552 Kulturális képzés
855201 Iskolarendszeren kívüli alapfokú művészetoktatás
855202 Kulturális képzés szakkör keretében
855203 Táncoktatás 
8553 Járművezető-oktatás
855301 Járművezető-oktatás
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
855901 M.n.s. egyéb oktatás
855903 Nyelvi magánoktatás
855907 Általános képzési célú felnőttképzés
855909 Informatikai oktatás
855911 Általános és szaknyelvi felnőttképzés
855912 Házi korrepetálás
856 Oktatást kiegészítő tevékenység
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
856001 Oktatási, nevelési, módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés
856002 Iskolarendszerű nevelési, oktatási és más közoktatási intézmény alapítása és fenntartása
856004 Vizsgáztatás
856005 Iskolarendszeren kívüli tanulmányi verseny, tanfolyam szervezése
856006 Gyógypedagógiai ellátás, konduktív pedagógia
856007 Oktatást kiegészítő tevékenység m.n.s.
86 Humán-egészségügyi ellátás
861 Fekvőbeteg-ellátás
8610 Fekvőbeteg-ellátás
861001 Szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban
861002 Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban
861005 Hospice ellátás a fekvőbeteg gyógyintézeti szakellátásban
861006 Szabadfoglalkozású szakdolgozói (nem orvosi) egészségügyi tevékenység 

fekvőbeteg-szakellátásban
861007 Szakdolgozói fekvőbeteg szakellátás
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862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás
8621 Általános járóbeteg-ellátás
862101 Egészségügyi alapellátás
862102 Szabadfoglalkozású orvosi tevékenység alapellátásban
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
862201 Szakorvosi tevékenység járóbeteg-ellátásban
862202 Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység járóbeteg-ellátásban
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
862301 Fogorvosi járóbeteg-ellátás  m.n.s.
862302 Szabad foglalkozású egészségügyi tevékenység fogorvosi szakellátásban
869 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
869001 Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)
869002 Gyógyszerész (nem saját gyógyszertárban)
869003 Szabadfoglalkozású tevékenység egészségügyi ellátásban
869004 Védőnői és ápolói szolgáltatás
869005 Természetgyógyászati ellátás
869006 Mentál-egészségügyi ellátás
869007 Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként)
869009 Hospice ellátás a beteg otthonában
869010 Lovasterápia
87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
871 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
8710 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
871001 Bentlakásos, nem kórházi ápolás m.n.s.
871002 Idősek otthonának működtetése
871003 Pszichiátriai betegek otthonának működtetése
871004 Szenvedélybetegek otthonának működtetése
871005 Fogyatékos személyek otthonának működtetése
871006 Hajléktalanok otthonának  működtetése
871007 Időskorúak gondozóházának működtetése
871008 Fogyatékos személyek gondozóházának működtetése
871009 Pszichiátriai betegek átmeneti otthonának működtetése
871010 Szenvedélybetegek átmeneti otthonának működtetése
871011 Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása
872 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
872001 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása m.n.s.
872002 Pszichiátriai betegek lakóotthonának működtetése
872003 Szenvedélybetegek lakóotthonának működtetése
872004 Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményének működtetése 
872005 Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének működtetése 
872006 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
872007 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére
873 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
873001 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása m.n.s.
873002 Fogyatékos személyek lakóotthona
873003 Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
873004 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
879 Egyéb bentlakásos ellátás
8790 Egyéb bentlakásos ellátás
879001 Egyéb bentlakásos ellátás
879002 Hajléktalan személyek átmeneti szállásának működtetése
879003 Hajléktalan személyek rehabilitációs intézményének működtetése
879004 Hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és átmeneti szállásának működtetése
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879005 Éjjeli menedékhely működtetése
879007 Önálló helyettes szülői tevékenység
879008 Helyettes szülői hálózat működtetése
879009 Gyermekek átmeneti otthonának működtetése
879010 Családok átmeneti otthonának működtetése
879011 Nevelőszülői hálózat működtetése
879012 Gyermek- és lakásotthon működtetése
879013 Különleges gyermek- és lakásotthon működtetése
879014 Speciális gyermek- és lakásotthon működtetése
879015 Utógondozó otthon működtetése
879016 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére
88 Szociális ellátás bentlakás nélkül
881 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
881001 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
881003 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
881004 Házi segítségnyújtás
881005 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
889102 Házi gyermekfelügyelet
889103 Családi gyermekfelügyelet
889104 Családi napközi
889105 Alternatív napközbeni ellátás
889106 Gyermekfelügyelet, a gyermekvédelmi törvény hatályán kívüli szolgáltatásként
889107 Bölcsőde
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889901 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889902 Hivatásos gondnok
889903 Gyermekjóléti szolgálat működtetése
889904 Gyermekjóléti központ működtetése
889905 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás működtetése
889906 Családsegítés, közösségi ellátások
889907 Utcai szociális munka
90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
900 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
9001 Előadó-művészet
900101 Előadó-művészeti tevékenység (prózai)
900102 Előadó-művészeti tevékenység (zenei)
900103 Táncművészeti tevékenység
900104 Amatőr előadóművész tevékenység
900105 Népzenei, magyarnóta-énekesi előadóművészet
900106 Statisztálás
900107 Egyéb színpadi előadóművészeti tevékenység
900108 Cirkuszi előadóművészeti tevékenység
900110 Vándorcirkuszi előadóművészeti tevékenység
900111 Előadó-művészet m.n.s.
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
900204 Színpadi látványtechnika biztosítása
900205 Hangosítás
900206 Színpadi rendezői, produceri tevékenység
900207 Jelmez- és díszlettervezés
900208 M.n.s. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 Alkotóművészet
900301 Egyéb alkotóművészeti tevékenység m.n.s.
900302 Írói, költői tevékenység
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900303 Művészi tűzzománc képek készítése
900304 Képzőművészeti alkotások és védett kulturális javak restaurálása
900305 Független újságírói tevékenység
900306 Képzőművészeti tevékenység (képzőművészeti alkotások készítése)
900307 Műfordítás
9004 Művészeti létesítmények működtetése
900401 Művészeti létesítmények működtetése
91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
910101 Könyvtári tevékenység
910102 Levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység
910201 Múzeumi tevékenység
910202 Múzeumi tárgyak és védett kulturális javak állagmegőrzése, konzerválása
9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése m.n.s.
910302 Helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatása
9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
910401 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
92 Szerencsejáték, fogadás
920 Szerencsejáték, fogadás
9200 Szerencsejáték, fogadás
920001 Sorsolásos játék szervezése (engedélyhez nem kötött)
920002 Szerencsejáték-szelvény saját számlás értékesítése
920003 Szerencsejáték-szelvény ügynöki értékesítése
93 Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység
931 Sporttevékenység
9311 Sportlétesítmény működtetése
931101 Sportlétesítmény működtetése
9313 Testedzési szolgáltatás 
931302 Fitneszklub, kondicionálóterem működtetése; aerobic
9319 Egyéb sporttevékenység
931901 Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása
931902 Egyéb m.n.s. sporttevékenység
931903 Sport- és szabadidős horgászat szervezése
931904 Sport- és szabadidős vadászat szervezése
931905 Sport- és szabadidős lovagoltatás
931906 Sportszakemberek tevékenysége
932 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
932101 Vásári, vidámparki szórakoztatás
932102 Vándor vidámparki szolgáltatás
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
932901 Máshova nem sorolható, egyéb szabadidős tevékenység (nem egyesületi keretek között vagy nem 

nonprofit szervezésben)
932902 Játékautomata-üzemeltetés (nem pénznyerő)
932903 Strandfürdő szolgáltatás
932904 Táncrendezvény szolgáltatás
932905 Falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek 

bemutatása
932906 Helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása
932907 Vegyes szórakoztatás
932908 Szabadidős közlekedési eszközhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése (pl. sporthajókikötő)
95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása
951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása
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9511 Számítógép, -periféria javítása
951102 Számítógép, -periféria javítása
9512 Kommunikációs eszköz javítása
951201 Mobiltelefon javítása
951202 Kommunikációs eszközök javítása m.n.s.
952 Személyi, háztartási cikk javítása
9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
952101 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
9522 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
952201 Háztartási villamos készülék üzembe helyezése
952202 Mosógép javítása
952203 Hűtőgép javítása
952204 Egyéb háztartási villamos készülékek, cikkek javítása
952205 Nem villamos működtetésű háztartási, kerti eszköz javítása
9523 Lábbeli, egyéb bőráru javítása
952301 Lábbelijavítás
952302 Bőráru javítása
9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
952401 Egyéb m.n.s. bútorjavítás
952402 Konyhabútor-javítás
952403 Irodabútor-javítás
952404 Ülőbútor újrakárpitozása
952405 Ülőbútor-javítás
9525 Óra-, ékszerjavítás
952501 Órajavítás
952502 Ékszerjavítás
9529 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
952901 Egyéb háztartási és közszükségleti cikkek javítása
952902 Gravírozás hozott anyagra nem a gyártás során
952903 Kulcsmásolás
952905 Vegyes javítás
952906 Késélezés, köszörülés, evőeszköz javítása
952907 Mechanikus varrógép javítás
952908 Kerékpárjavítás
952910 Hangszerjavítás
952911 Ruházati és egyéb konfekcionált termékek javítása
952912 Töltőtolljavítás
952913 Öngyújtótöltés, javítás
952914 Házaló javító szolgáltatás
952915 Patentozás, riglizés, szegecselés
952917 Háztartási célú fotó és optikai eszközök javítása
952918 Professzionális sportberendezés javítása
952919 Kempingcikk, vitorlavászon javítása
952920 Gyógyászati segédeszköz javítása
96 Egyéb személyi szolgáltatás
960 Egyéb személyi szolgáltatás
9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása
960101 Mosás, vegytisztítás, vasalás
960102 Ruhafestés, -színezés
960103 Mosodai gyűjtőszolgálat
960104 Mosás, vasalás háztartásnál
9602 Fodrászat, szépségápolás
960201 Férfifodrászat
960202 Férfi-, női, gyermekfodrászat
960203 Kozmetika, szépségápolás
960204 Női fodrászat
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960205 Hajmosás
960206 Kéz- és lábápolás, műkörömépítés
960207 Fodrászat az ügyfél otthonában
960208 Kozmetika, szépségápolás az ügyfél otthonában
960209 Kéz-  és lábápolás az ügyfél otthonában 
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
960301 A temető fenntartása, üzemeltetése
960302 A temetés előkészítése, temetés, hamvasztás
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
960401 Frissítő, relaxáló masszázs
960402 Szoláriumkezelés
960403 Fürdő szolgáltatás
960404 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás m.n.s.
9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
960901 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
960902 Illemhely üzemeltetése
960903 Partnerközvetítés, társkeresés
960904 Grafológus szolgáltatás
960905 Ruhatáros, csomagmegőrző, kabinos szolgáltatás
960906 Asztrológiai, spiritiszta szolgáltatás
960908 Hordár szolgáltatás
960909 Hobbiállat-gondozás, -idomítás
960910 Kutyakiképzés biztonsági célra
960911 Állatkozmetika
960912 Tetoválás, testékszer-felhelyezés
960913 Hosztesz szolgáltatás
97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
970 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
9700 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
970001 Háztartási és egyéb alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás, magánszemély
99 Területen kívüli szervezet
990 Területen kívüli szervezet
9900 Területen kívüli szervezet
990001 Külföldi képviseletet ellátó személy

”

A földművelésügyi miniszter 54/2016. (VII. 28.) FM rendelete
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel 
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 20.  pontjában, valamint 
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1. és 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
 1. állattartó: az  a  természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 

vagy amely az állat ellátásáért és felügyeletéért állandó vagy ideiglenes jelleggel felelős;
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 2. baromfiállományból való hatósági mintavétel: zoonózist okozó egyes szalmonellák elleni gyérítési program 
keretében a baromfiállomány környezetéből való hatóság általi mintavétel;

 3. számla: olyan számla vagy egyéb számviteli bizonylat, amely a  SANTE/2016/HU/SI2.726013. számú 
támogatási határozatban rögzített pénzügyi hozzájárulásra való jogosultságot megalapozó gazdasági 
esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) alátámasztja;

 4. tárgyfélév: az  adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének költségét, valamint a  beszerzési és egyéb 
költséget igazoló számla teljesítésének naptári féléve;

 5. tárgyhónap: az  adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének költségét, valamint a  beszerzési és egyéb 
költséget igazoló számla teljesítésének naptári hónapja;

 6. tárgyidőszak: az adott tárgyhónap, tárgynegyedév vagy tárgyfélév;
 7. tárgynegyedév: az  adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének költségét, valamint a  beszerzési és egyéb 

költséget igazoló számla teljesítésének naptári negyedéve;
 8. végrehajtási időszak: a 2016. január 1-je és 2016. december 31-e közötti időszak;
 9. vizsgálat: kórokozó jelenlétének vagy hiányának, a  patológiás folyamatnak vagy egy adott kórokozóra való 

hajlamnak laboratóriumi körülmények között történő, egy mintán való kimutatása, diagnosztizálása, illetve 
értékelése;

10. zoonózis: állatról emberre vagy emberről állatra terjedő megbetegedés.

2. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének általános szabályai

2. §  A 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a  SANTE/2016/HU/SI2.726013. számú támogatási 
határozatnak megfelelően az alábbi célterületeken vehető igénybe pénzügyi hozzájárulás:
a) a  Gallus gallus tenyész-, tojó- és brojlercsirke-állományokban, valamint a  pulykaállományokban (Meleagris 

gallopavo) előforduló szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella),
b) a klasszikus sertéspestis,
c) az afrikai sertéspestis,
d) a baromfiban és a vadon élő madarakban előforduló madárinfluenza,
e) a  fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (a  továbbiakban: TSE), szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma 

(a továbbiakban: BSE) és súrlókór,
f ) a veszettség,
g) a kéknyelv betegség
felszámolására, az  ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves nemzeti 
programok.

3. §  A pénzügyi hozzájárulás forrása a  Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény 
1.  melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Uniós 
programok kiegészítő támogatása alcím, 9. Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának 
támogatása jogcímcsoporton előirányzott összeg, valamint az  Európai Unió általános költségvetésének terhére  
a  SANTE/2016/HU/SI2.726013. számú támogatási határozat alapján a  2.  § szerinti célterületek finanszírozására 
biztosított pénzösszeg.

4. § (1) Kizárólag az adott tárgyidőszakban vagy azt megelőzően – de a végrehajtási időszak alatt – kiállított és teljesített 
számlák alapján vehető igénybe pénzügyi hozzájárulás. A 11. §-ban meghatározott alcélterület tekintetében a 11. § 
(2) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás kizárólag pénzügyileg is teljesített számla alapján folyósítható.

 (2) A pénzügyi hozzájárulás kiszámításának alapja a számlán szereplő költségek általános forgalmi adót és egyéb adót 
nem tartalmazó összege.

5. § (1) A  pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet (a  továbbiakban: kérelem) – a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott 
kivételekkel – a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH) és – a  11.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott alcélterület esetében – a  Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (a  továbbiakban: 
MJKSZ) negyedévente egy alkalommal, postai úton vagy személyesen, az  1.  melléklet szerinti adattartalmú 
– a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és honlapján közzétett – 
nyomtatványon a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig, első alkalommal 2016 első félévére vonatkozóan 
2016. augusztus 31-ig nyújthatja be az MVH-hoz.



8832 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 112. szám 

 (2) A  7.  § (4)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott alcélterületek esetében a  kérelmet az  élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: megyei 
kormányhivatal) havonta egy alkalommal, az egyes tárgyhónapokat követő hónap utolsó napjáig, 2016 első félévére 
és július hónapra vonatkozóan együttesen 2016. augusztus 31-ig nyújthatja be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

 (3) A  7.  § (4)  bekezdés c)  pontjában meghatározott alcélterület esetében a  kérelmet a  megyei kormányhivatal és 
a NÉBIH két alkalommal, 2016 első félévére vonatkozóan 2016. augusztus 31-ig, 2016 második félévére vonatkozóan 
2017. január 31-ig nyújthatja be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

 (4) A  8.  § (4)  bekezdésében és a  9.  § (4)  bekezdésében meghatározott alcélterületek esetében a  kérelmet a  megyei 
kormányhivatal, a  10.  § (4)  bekezdésében meghatározott alcélterületek esetében a  megyei kormányhivatal és 
a NÉBIH két alkalommal, 2016 első félévére vonatkozóan 2016. augusztus 31-ig, 2016 második félévére vonatkozóan 
2017. január 31-ig nyújthatja be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

 (5) Az  MVH a  kérelmeket azok beérkezési sorrendje szerint bírálja el. Hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelmek 
esetén az elbírálás sorrendjét a maradéktalanul teljesített hiánypótlás MVH-hoz történő beérkezése határozza meg.

 (6) Ha az  adott célterületre az  adott napon beérkezett támogatási igény meghaladja a  még rendelkezésre álló 
keretet, az  MVH arányos csökkentést végez. Ennek során az  MVH az  adott napon beérkezett összes jogos igény 
és a  felosztható keret arányosításával kapott együttható alkalmazásával állapítja meg a  folyósítható pénzügyi 
hozzájárulás összegét. Az  adott célterületre meghatározott keret kimerülését követően beérkezett kérelmeket 
az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 (7) Az MVH minden hónap utolsó napjáig tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) 
és a  NÉBIH-et, valamint elektronikus úton a  megyei kormányhivatalokat a  megelőző hónapban megállapított 
pénzügyi hozzájárulás összegéről és a  keret kihasználtságáról. Az  MVH haladéktalanul tájékoztatja a  minisztert 
a támogatási keret kimerüléséről.

 (8) Az  adott célterületre meghatározott keret megemelése esetén a  korábban a  keret kimerülése miatt meghozott, 
elutasítást vagy arányos csökkentést tartalmazó döntéseket a  keretösszeget módosító miniszteri rendelet 
hatálybalépését követő 10 munkanapon belül az MVH hivatalból felülvizsgálja.

6. § (1) Az  MVH a  pénzügyi hozzájárulást a  megállapításától számított harminc napon belül átutalja a  kérelmezőnek 
az MVH által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlájára. 
Ha a forrás nem áll rendelkezésre, a határidő azon a napon kezdődik, amikor a forrás az MVH-nál rendelkezésre áll.

 (2) Az  euróban meghatározott pénzügyi hozzájárulást az  MVH forintban fizeti ki. Az  euró-forint átváltás az  Európai 
Központi Bank által közzétett, e rendelet hatálybalépésének napján érvényes középárfolyamon történik.

3. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének részletes szabályai

7. § (1) A  szalmonellózis tekintetében a  pénzügyi hozzájárulás a  SANTE/2016/HU/SI2.726013. számú támogatási 
határozat 3.  cikk 3.  pont e)  alpontjával elfogadott nemzeti program szerinti baromfiállományokból történő 
hatósági mintavétel költségeire, az  ennek keretében elvégzett bakteriológiai vizsgálatok, antimikrobiális gátló 
hatásra irányuló vizsgálatok és a  szerotipizálás költségeire, a  felszámolásra került állatok és tojások értékéért 
az állattartó részére fizetendő kárenyhítésre, az oltóanyagok beszerzésére, valamint a fertőtlenítés hatékonyságának 
ellenőrzésére végzett hatósági laboratóriumi vizsgálatok költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási 
időszakra összesen 3 484 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg.

 (2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 87 000 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig
a) a hatósági mintavétel keretében végzett bakteriológiai vizsgálatok és szerotipizálások,
b) a  hatósági mintavétel keretében a  fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett bakteriológiai 

vizsgálatok,
c) a  szalmonella-fertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben 

antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok
költségei tekintetében.

 (3) A  (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az  igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg 
nem haladhatja meg
a) bakteriológiai vizsgálat esetén vizsgálatonként a 18,19 EUR-nak,
b) szerotipizálás esetén vizsgálatonként a 38,38 EUR-nak,
c) fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett vizsgálatra vizsgálatonként a 16,72 EUR-nak,
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d) a  szalmonella-fertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben 
antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok esetén vizsgálatonként a 3,43 EUR-nak

megfelelő forintösszeget.
 (4) A  pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az  a) és b)  pont esetében a  megyei kormányhivatal, a  c)  pont esetében 

a megyei kormányhivatal és a NÉBIH jogosult 3 397 000 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig
a) az  állattartónak a  megyei kormányhivatal által, a  fertőzött tojó- vagy tenyészállomány felszámolása 

érdekében elrendelt állatleölés (leöletés) vagy elkülönített vágás, tojásártalmatlanítás vagy nem keltetett 
tenyésztojás hőkezelése következtében keletkezett kára enyhítéséhez,

b) az  állattartónak a  tenyész- és tojóállományokban történő, a  hatóság által jóváhagyott járványügyi 
intézkedési terve szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzési költségeinek állományonként, 
szerotípusonként maximálisan kétszeri – összesen négy – vakcina költségének megtérítéséhez, illetve

c) a baromfiállományból való hatósági mintavételhez.
 (5) A megyei kormányhivatal a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben, a pénzügyi hozzájárulás számlájára történt 

átutalását követően haladéktalanul intézkedik annak azon állattartó fizetési számlájára történő továbbításáról, 
aki vagy amely a  2.  melléklet szerinti adattartalmú – a  NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon benyújtandó  – 
kérelmet benyújtotta a telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, és
a) eleget tett

aa) a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló miniszteri rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének,

ab) a  szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglalt 
kötelezettségeinek,

ac) valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba-vételi, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási 
kötelezettségének,

 és az ezen feltételeknek való megfelelésről a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik,
b) a kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás vagy végelszámolás alatt, vagy természetes személy 
esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, és

bb) nem terheli adók módjára behajtandó köztartozás vagy lejárt esedékességű adótartozás – kivéve, 
ha az  adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett –, valamint nem 
terheli a NÉBIH laboratóriumaival és jogelődjeivel szemben a számla fizetési határidejének lejártától 
számított 30 napnál régebbi tartozás,

 és az ezen feltételeknek való megfelelésről a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik,
c) a  (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott alcélterület esetében nyilatkozik arról, hogy a  beszerzett 

oltóanyagot az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott járványügyi intézkedési tervben foglaltak szerint 
használja fel, továbbá

d) csatolja az  adott naptári hónapra vonatkozóan egy alkalommal, a  tárgyhónapot követő hónap 15.  napjáig, 
illetve 2016 első félévére és júliusára vonatkozóan együttesen 2016. augusztus 15-ig az  oltóanyag 
beszerzésének költségeit igazoló számláknak a  számlák kiállítója vagy közjegyző által hitelesített másolati 
példányát és az oltóanyag felhasználását igazoló bizonylatok másolati példányát.

 (6) Az állattartónak a levágott vagy leselejtezett állatok, illetve az ártalmatlanított vagy hőkezelt, nem keltetett tojások 
után járó összeg nem haladhatja meg az állatnak a levágás vagy leselejtezés időpontját közvetlenül megelőző piaci 
értékét, illetve a tojásoknak az ártalmatlanítás vagy a nem keltetett tojásoknak a hőkezelés időpontját közvetlenül 
megelőző piaci értékét. Az  összegből le kell vonni a  levágott állatok, illetve a  hőkezelt, nem keltetett tojások 
maradványértékét.

 (7) A megyei kormányhivatal a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulást olyan állattartónak történő 
kifizetésre tekintettel igényelheti, akire vagy amelyre vonatkozóan az  (5) és (6)  bekezdés alapján a  kárenyhítés, 
illetve a költségtérítés összegét a (9) bekezdésben foglaltakra tekintettel megállapította.

 (8) A (4) bekezdés c) pontjában foglalt hatósági mintavétel esetén a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére
a) a megyei kormányhivatal jogosult, ha a mintavételt hatósági állatorvos végzi,
b) a  NÉBIH jogosult, ha a  mintát jogosult állatorvos veszi, aki a  NÉBIH részére számlát állít ki a  mintavétel 

költségéről.
 (9) A (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de maximális összege átlagosan 

nem haladhatja meg
a) felszámolt Gallus gallus tenyészállományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 8 EUR-nak,
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b) felszámolt Gallus gallus tojóállományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 4,40 EUR-nak,
c) felszámolt Meleagris gallopavo tenyészpulyka-állományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként 

a 24 EUR-nak,
d) Gallus gallus tenyészbaromfi keltető tojásainak ártalmatlanításáért vagy hőkezeléséért nyújtott kárenyhítésre 

keltető tojásonként a 0,40 EUR-nak,
e) Gallus gallus étkezési tojásainak ártalmatlanításáért nyújtott kárenyhítésre étkezési tojásonként 

a 0,08 EUR-nak,
f ) Meleagris gallopavo tenyészpulykák keltető tojásainak ártalmatlanításáért vagy hőkezeléséért nyújtott 

kárenyhítésre keltető tojásonként a 0,80 EUR-nak,
g) oltóanyag beszerzésére adagonként a 0,1 EUR-nak,
h) baromfiállományokból való mintavételre állományonként és mintavételenként az 5,97 EUR-nak
megfelelő forintösszeget.

 (10) E  § alkalmazásában a  számlák teljesítési dátuma a  (9)  bekezdés a)–f )  pontja esetében a  felszámolás, 
az ártalmatlanítás vagy a hőkezelés időpontja, a (9) bekezdés g) pontja esetében az oltóanyag beadásának, illetve 
felhasználásának időpontja, a (9) bekezdés h) pontja tekintetében pedig a mintavétel időpontja.

 (11) Ha a  pénzügyi hozzájárulás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesítésének helyszíni ellenőrzése során 
az állattartónál a NÉBIH vagy a megyei kormányhivatal a pénzügyi hozzájárulás kifizetését követően megállapítja, 
hogy az  állattartó a  feltételeket nem teljesítette, akkor az  állattartó részére a  végrehajtási időszakban az  adott 
célterületre vonatkozóan kifizetett teljes összeg a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 
(a továbbiakban: MVH eljárási törvény) szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

 (12) Ha az  e  rendelet alapján történt kifizetések ellenőrzése során az  ellenőrzésre jogosult szerv megállapítja, hogy 
az állattartó nem az (5) bekezdés d) pontjának megfelelően küldte meg a jogosultságot igazoló dokumentumokat 
a  megyei kormányhivatalnak, az  állattartót kötelezi a  jogosulatlanul igénybe vett összeg megyei kormányhivatal 
részére történő visszatérítésére, a megyei kormányhivatal pedig ezt követően haladéktalanul intézkedik az összeg 
MVH részére történő visszautalásáról.

8. § (1) A  klasszikus sertéspestis tekintetében a  pénzügyi hozzájárulás a  SANTE/2016/HU/SI2.726013. számú támogatási 
határozat 3.  cikk 3.  pont c)  alpontjával elfogadott nemzeti program szerinti, a  vaddisznók virológiai és szerológiai 
vizsgálatainak költségeire, valamint a vaddisznókból történő mintavétel költségeire vehető igénybe. A keretösszeg 
a végrehajtási időszakra 120 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg.

 (2) A  pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a  NÉBIH jogosult 32  860  EUR keretösszegig a  laboratóriumi vizsgálatok 
költségei tekintetében.

 (3) A  (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az  igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg 
nem haladhatja meg
a) ELISA tesztenként a 3,38 EUR-nak,
b) PCR tesztenként a 19,01 EUR-nak
megfelelő forintösszeget.

 (4) A  pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a  megyei kormányhivatal jogosult 87 140  EUR-nak megfelelő 
forint keretösszegig a  vadászatra jogosultnak a  vaddisznóból történő mintavétel során keletkezett költségei 
megtérítéséhez.

 (5) A  (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az  igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg 
nem haladhatja meg mintavételenként és állatonként a  10  EUR-nak megfelelő forintösszeget. Költségként 
az  elhullott vaddisznók tetemének összegyűjtéséért vagy az  állatok kilövéséért, továbbá az  állatoknak vagy 
az  azokból levett mintáknak a  hatóság részére történő átadásáért fizetett költség számolható el, ha a  vadászatra 
jogosult a megyei kormányhivatalnak benyújtja a mintavétellel kapcsolatos költségeket igazoló számlák másolatát.

 (6) A  megyei kormányhivatal a  (4)  bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás számlájára történt átutalását követően 
haladéktalanul intézkedik annak azon mintavevő fizetési számlájára történő továbbításáról, aki vagy amely 
esetében a NÉBIH vizsgálatra alkalmasnak minősítette a levett mintákat, valamint a mintavevő vadászatra jogosult 
benyújtotta az adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyfélévet követő hónap 15. napjáig, illetve 
2016 első félévére vonatkozóan 2016. augusztus 15-ig a mintavétel költségeit igazoló számlák másolati példányát 
a  megyei kormányhivatalnak. A  vadászatra jogosultnak a  számlákhoz csatolnia kell a  NÉBIH által kiadott éves 
klasszikus sertéspestis monitoring programban előírt, a  mintavevő által aláírt minta-azonosító lapok másolati 
példányát.
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9. § (1) Az  afrikai sertéspestis tekintetében a  pénzügyi hozzájárulás a  SANTE/2016/HU/SI2.726013. számú támogatási 
határozat 3.  cikk 3.  pont a)  alpontjával elfogadott nemzeti program szerinti, vaddisznók virológiai és szerológiai 
vizsgálatainak költségeire, a  házi sertések virológiai vizsgálatainak költségeire, az  országhatáron elkobzott 
élelmiszerek virológiai vizsgálatainak költségeire, a  vaddisznókból és házi sertésekből történő mintavétel 
költségeire, továbbá az országhatáron történő fertőtlenítés költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási 
időszakra 415 021 EUR-nak megfelelő forintösszeg.

 (2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 140 141 EUR keretösszegig a  laboratóriumi vizsgálatok 
költségei tekintetében, valamint 270 500  EUR keretösszegig a  fertőtlenítőszerek és felszerelések vásárlása 
tekintetében.

 (3) A  (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az  igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg 
nem haladhatja meg
a) ELISA tesztenként a 3,38 EUR-nak,
b) PCR tesztenként a 19,01 EUR-nak,
c) vírusizolálás esetén vizsgálatonként a 24,95 EUR-nak
megfelelő forintösszeget.

 (4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére
a) 400  EUR-nak megfelelő forint keretösszegig valamennyi megyei kormányhivatal jogosult a  vadászatra 

jogosult passzív monitoring keretében vaddisznóból,
b) 440  EUR-nak megfelelő forint keretösszegig valamennyi megyei kormányhivatal jogosult a  hatósági vagy 

a feladattal megbízott szolgáltató állatorvos passzív monitoring keretében házisertésből,
c) 3540  EUR-nak megfelelő forint keretösszegig a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jogosult 

a vadászatra jogosult célzott monitoring keretében kilőtt vaddisznóból
történő mintavétel során keletkezett költségeinek megtérítéséhez.

 (5) Nem vehető igénybe pénzügyi hozzájárulás a  (4)  bekezdés c)  pontja szerinti keretből azon célzott monitoring 
keretében kilőtt vaddisznóból történő mintavétel költségeinek megtérítéséhez, amelyre vonatkozóan a  megyei 
kormányhivatal a 8. § (4) bekezdése szerinti keretből pénzügyi hozzájárulást igényelt.

 (6) A  (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az  igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg 
nem haladhatja meg mintavételenként
a) házi sertés esetében állatonként a 0,55 EUR-nak,
b) vaddisznó esetében állatonként a 10 EUR-nak
megfelelő forintösszeget.

 (7) Költségként az elhullott vaddisznók tetemének összegyűjtéséért vagy az állatok kilövéséért, továbbá az állatoknak 
vagy az  azokból levett mintáknak a  hatóság részére történő átadásáért fizetett költség számolható el, ha 
a  vadászatra jogosult a  megyei kormányhivatalnak benyújtja a  mintavétellel kapcsolatos költségeket igazoló 
pénzügyi bizonylatok másolatát.

 (8) A  megyei kormányhivatal a  (4)  bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás számlájára történt átutalását követően 
haladéktalanul intézkedik annak azon mintavevő fizetési számlájára történő továbbításáról, aki vagy amely 
esetében a NÉBIH vizsgálatra alkalmasnak minősítette a levett mintákat, valamint a mintavevő vadászatra jogosult 
benyújtotta az adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyfélévet követő hónap 15. napjáig, illetve 
2016 első félévére vonatkozóan 2016. augusztus 15-ig a mintavétel költségeit igazoló számlák másolati példányát 
a  megyei kormányhivatalnak. A  vadászatra jogosultnak a  számlákhoz csatolnia kell a  NÉBIH által kiadott éves 
klasszikus sertéspestis monitoring programban előírt, a  mintavevő által aláírt minta-azonosító lapok másolati 
példányát.

10. § (1) A madárinfluenza tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/2016/HU/SI2.726013 számú támogatási határozat 
3. cikk 3. pont b) alpontjával elfogadott nemzeti program szerinti felmérési programok laboratóriumi vizsgálatainak 
költségeire, valamint a  tenyésztett baromfiból és vadon élő madarakból történő mintavétel költségeire vehető 
igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 325 333 EUR-nak megfelelő forintösszeg.

 (2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult  295 133 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig.
 (3) A  (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az  igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg 

nem haladhatja meg
a) H5/H7 altípusokra-HAG-próbára vizsgálatonként a 9,64 EUR-nak,
b) vírusizolációs próbára vizsgálatonként a 37,88 EUR-nak, valamint
c) PCR vizsgálatra vizsgálatonként a 19,74 EUR-nak
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megfelelő forintösszeget.
 (4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a megyei kormányhivatal és a NÉBIH jogosult 30 200 EUR-nak megfelelő 

forint keretösszegig
a) a  hatósági vagy a  feladattal megbízott szolgáltató állatorvos tenyésztett baromfiból való mintavétel során 

keletkezett költségeinek megtérítéséhez,
b) a  vadászatra jogosult megbízottjának vagy más szerv megbízottjának – kivéve a  hatósági szolgálat 

munkatársait – vagy a  feladattal megbízott szolgáltató állatorvos vadmadárból történő mintavétel során 
keletkezett költségeinek megtérítéséhez.

 (5) A  (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az  igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg 
nem haladhatja meg
a) tenyésztett baromfiból történő mintavétel esetén mintánként az 1,19 EUR-nak,
b) vadmadarakból történő mintavétel esetén állatonként a 10 EUR-nak
megfelelő forintösszeget.

 (6) Költségként a  tenyésztett baromfiból levett mintáknak a hatóság részére történő átadásáért, valamint az elhullott 
vadmadarak tetemének összegyűjtéséért vagy az  azokból levett mintáknak a  hatóság részére történő átadásáért 
fizetett költség számolható el, ha
a) a vadászatra jogosult vagy a feladattal megbízott szolgáltató állatorvos a megyei kormányhivatalnak,
b) vadmadarak esetén más szervezet a NÉBIH-nek
benyújtja a mintavétellel kapcsolatos költségeket igazoló pénzügyi bizonylatok másolatát.

 (7) A  megyei kormányhivatal és a  NÉBIH a  (4)  bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás számlájára történt átutalását 
követően haladéktalanul intézkedik annak azon mintavevő fizetési számlájára történő továbbításáról, aki vagy 
amely esetében a  NÉBIH vizsgálatra alkalmasnak minősítette a  levett mintákat, valamint a  mintavevő benyújtotta 
az  adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, a  tárgyfélévet követő hónap 15. napjáig, illetve 2016 első 
félévére vonatkozóan 2016. augusztus 15-ig a  mintavétel költségeit igazoló számlák másolati példányát a  megyei 
kormányhivatalnak vagy a  NÉBIH-nek. A  vadászatra jogosultnak, a  szolgáltató állatorvosnak vagy más szervnek 
a számlákhoz csatolnia kell a NÉBIH által kiadott éves madárinfluenza monitoring programban előírt, a mintavevő 
által aláírt minta-azonosító lapok másolati példányát.

11. § (1) A  TSE (BSE és súrlókór) tekintetében a  pénzügyi hozzájárulás a  SANTE/2016/HU/SI2.726013 számú támogatási 
határozat 3.  cikk 4.  pontjával elfogadott nemzeti programok szerinti gyorstesztek, megerősítő- és diszkriminatív 
elsődleges molekuláris vizsgálatok költségeire, valamint a  genotípus vizsgálatok költségeire vehető igénybe. 
A keretösszeg a végrehajtási időszakra 389 705 EUR-nak megfelelő forintösszeg.

 (2) A  genotípus vizsgálatok esetében a  pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az  MJKSZ jogosult 144 000  EUR-nak 
megfelelő forint keretösszegig.

 (3) A  gyorstesztek, a  megerősítő- és a  diszkriminatív elsődleges molekuláris vizsgálatok esetében a  pénzügyi 
hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 245 705 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg 
nem haladhatja meg
a) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra 

vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a  továbbiakban: 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 12.  cikk (2)  bekezdésében 
és III.  melléklet A. fejezet I. rész 2.1. és 3.  pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében 
a szarvasmarhafélék esetében elvégzett gyorstesztekre gyorstesztenként a 7,40 EUR-nak,

b) a  999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III.  melléklet A. fejezet I. rész 2.2.  pontjában 
meghatározott követelmények teljesítése érdekében az  egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik 
felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról szóló, 2009. szeptember 28-i 2009/719/EK bizottsági határozat 
mellékletében nem szereplő tagállamokból vagy harmadik országokból származó szarvasmarhafélékre 
vonatkozó programok keretében a  szarvasmarhafélék esetében elvégzett gyorstesztekre gyorstesztenként 
a 7,40 EUR-nak,

c) juh- és kecskefélék esetében a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (2) bekezdésében, 
III. melléklet A. fejezet II. rész 5. pontjában és VII. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő 
gyorstesztekre és III.  melléklet A. fejezet II. rész 2. és 3.  pontjában meghatározott minimumkövetelmények 
teljesítéséhez szükséges mennyiségben gyorstesztekre gyorstesztenként a 7,40 EUR-nak,
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d) a  999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet X.  melléklet C. fejezet 3.2. bekezdés c)  pont 
i.  alpontjának megfelelően végzett elsődleges molekuláris megkülönböztető vizsgálatokra vizsgálatonként 
a 194 EUR-nak,

e) a  999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet X.  melléklet C. fejezetében említett megerősítő 
tesztekre – gyorstesztek kivételével – tesztenként átlagosan legfeljebb az 50 EUR-nak,

f ) genotipizálási vizsgálatokra vizsgálatonként átlagosan legfeljebb a 15 EUR-nak
megfelelő forintösszeget.

12. § (1) A  veszettség tekintetében a  pénzügyi hozzájárulás a  SANTE/2016/HU/SI2.726013 számú támogatási határozat 
3.  cikk 3.  pont d)  alpontjával elfogadott nemzeti program szerinti, a  veszettség antigénjének vagy antitestjeinek 
kimutatására végzett, illetve biomarker kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatok költségeire, a  vakcinát 
tartalmazó csalétkek titrálásának költségeire, az  oltóanyag beszerzési és kihelyezési költségeire, valamint 
figyelemfelhívó kampány költségeire vehető igénybe. A  keretösszeg a  végrehajtási időszakra 2  954  840  EUR-nak 
megfelelő forintösszeg.

 (2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult.
 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az  igazolt költségek 100%-a, de maximális összege 

átlagosan nem haladhatja meg
a) szerológiai vizsgálatonként a 15,24 EUR-nak,
b) fluoreszkáló ellenanyagpróbára (FAT) vizsgálatonként a 13,09 EUR-nak,
c) orális csalétekvakcina beszerzése esetében csalétkenként legfeljebb a 0,28 EUR-nak,
d) orális csalétekvakcina kihelyezése esetében csalétkenként legfeljebb a 0,47 EUR-nak,
e) vadon élő állatoknak a hatóság részére laboratóriumi vizsgálatok végzése céljából történő átadása esetében 

állatonként legfeljebb a 23,33 EUR-nak,
f ) biomarker (tetraciklin csontból való) kimutatására szolgáló tesztek esetében tesztenként legfeljebb 

a 10 EUR-nak,
g) vírust tartalmazó csalétekvakcina-minták titrálása esetében vizsgált csalétekvakcina-mintánként legfeljebb 

a 100 EUR-nak,
h) figyelemfelhívó kampány esetében a 42 846,75 EUR-nak
megfelelő forintösszeget.

13. § (1) A  kéknyelv betegség tekintetében a  pénzügyi hozzájárulás a  SANTE/2016/HU/SI2.726013. számú támogatási 
határozat 3.  cikk 2.  pontjával elfogadott nemzeti program szerinti virológiai és szerológiai vizsgálatok költségeire, 
valamint a mintavétel költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 40 000 EUR-nak megfelelő 
forintösszeg.

 (2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult.
 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az  igazolt költségek 100%-a, de maximális összege 

átlagosan nem haladhatja meg
a) ELISA vizsgálatra vizsgálatonként az 1,69 EUR-nak,
b) PCR vizsgálatra vizsgálatonként a 25,08 EUR-nak,
c) mintavételre háziállatonként a 0,55 EUR-nak
megfelelő forintösszeget.

14. §  A kérelemhez valamennyi alcélterület esetében csatolni kell a  tárgyidőszakban felmerült kapcsolódó költségeket 
igazoló számlákról készült, 3.  melléklet szerinti adattartalmú – az  MVH által rendszeresített és a  honlapján 
közzétett  – összesítő kimutatást. A  11.  § (2)  bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás esetében a  kérelemhez 
csatolni kell a  támogatási jogosultságot alátámasztó számlák és a  pénzügyi teljesítést igazoló pénzügyi 
dokumentumok másolatát is.
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4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 17. § 2017. március 1-jén lép hatályba.

16. §  Ez a rendelet
a) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi 

szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról,  
a  98/56/EK, a  2000/29/EK és a  2008/90/EK tanácsi irányelv, a  178/2002/EK, a  882/2004/EK és  
a  396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a  2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és az  1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  66/399/EGK,  
a  76/894/EGK és a  2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 
652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a  tagállamok által 2016-ra és az  azt követő évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok 
felszámolására, az  ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves 
programok, valamint az azokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról szóló, 2016. január 29-i 
SANTE/2016/HU/SI2.726013 számú támogatási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

17. §  Hatályát veszti az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel 
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2015.  évi finanszírozásának szabályairól szóló 50/2015. (VIII. 17.) 
FM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet az 54/2016. (VII. 28.) FM rendelethez

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM 
adattartalma 
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel 
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól szóló  
54/2016. (VII. 28.) FM rendelet alapján igényelhető pénzügyi hozzájáruláshoz

 1. Az ügyfél azonosító adatai
1.1. Név
1.2. MVH ügyfél-azonosító
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 2. Az igényelt pénzügyi hozzájárulás megjelölése az alábbi táblázat szerint:

A B C

1. Célterületek Alcélterületek

Igényelt pénzügyi 

hozzájárulás összege 

(Ft)

2.

a Gallus gallus 
tenyészállományokban előforduló 
szalmonellózis

2.1. az állattartó állategészségügyi programja 
szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok 
beszerzésének költségei

2.2. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett leölt és 
ártalmatlanított állatok utáni kár enyhítésére

2.3. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett hőkezelt állatok 
utáni kár enyhítésére

2.4. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett ártalmatlanított 
keltető tojások utáni kár enyhítésére

2.5. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett hőkezelt keltető 
tojások utáni kár enyhítésére

2.6. a fertőtlenítés hatékonysága hatósági 
ellenőrzésének laboratóriumi költségei

2.7. szalmonella-fertőzöttség szempontjából 
vizsgált állományokból származó madarak 
szöveteiben antimikrobiális anyagok kimutatására 
végzett vizsgálatok költségei

2.8. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

2.9. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

2.10. mintavétel költségei állományonként
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3.

a Gallus gallus tojóállományokban 
előforduló szalmonellózis

3.1. az állattartó állategészségügyi programja 
szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok 
beszerzésének költségei

3.2. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett leölt és 
ártalmatlanított állatok utáni kár enyhítésére

3.3. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett hőkezelt állatok 
utáni kár enyhítésére

3.4. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett ártalmatlanított 
étkezési tojások utáni kár enyhítésére

3.5. a fertőtlenítés hatékonysága hatósági 
ellenőrzésének laboratóriumi költségei

3.6. szalmonella-fertőzöttség szempontjából 
vizsgált állományokból származó madarak 
szöveteiben antimikrobiális anyagok kimutatására 
végzett vizsgálatok költségei

3.7. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

3.8. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

3.9. mintavétel költségei állományonként

4.

a Gallus gallus brojlercsirke 
állományokban előforduló 
szalmonellózis

4.1. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági 
ellenőrzésének laboratóriumi költségei

4.2. szalmonella-fertőzöttség szempontjából 
vizsgált állományokból származó madarak 
szöveteiben antimikrobiális kimutatására végzett 
vizsgálatok költségei

4.3. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

4.4. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

4.5. mintavétel költségei állományonként
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5.

a Meleagris gallopavo 
tenyészállományokban előforduló 
szalmonellózis

5.1. az állattartó állategészségügyi programja 
szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok 
beszerzésének költségei

5.2. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett leölt és 
ártalmatlanított állatok utáni kár enyhítésére

5.3. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett hőkezelt állatok 
utáni kár enyhítésére

5.4. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett ártalmatlanított 
keltető tojások utáni kár enyhítésére

5.5. az állattartónál a fertőzött állomány 
felszámolása miatt keletkezett hőkezelt keltető 
tojások utáni kár enyhítésére

5.6. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági 
ellenőrzésének laboratóriumi költségei

5.7. szalmonella-fertőzöttség szempontjából 
vizsgált állományokból származó madarak 
szöveteiben antimikrobiális kimutatására végzett 
vizsgálatok költségei

5.8. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

5.9. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

5.10. mintavétel költségei állományonként

6.

a Meleagris gallopavo hízópulyka 
állományokban előforduló 
szalmonellózis

6.1. a fertőtlenítés hatékonyságának hatósági 
ellenőrzésének laboratóriumi költségei

6.2. szalmonella-fertőzöttség szempontjából 
vizsgált állományokból származó madarak 
szöveteiben antimikrobiális anyagok kimutatására 
végzett vizsgálatok költségei

6.3. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

6.4. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésének költségei

6.5. mintavétel költségei állományonként

7.

a klasszikus sertéspestis 7.1. vaddisznókból származó minták ELISA 
vizsgálatainak költségei

7.2. vaddisznókból származó minták PCR 
vizsgálatainak költségei

7.3. vaddisznó minta eljuttatása a hatóságnak 
(mintavétel költségei)
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8. az afrikai sertéspestis

8.1. vaddisznókból származó minták ELISA 
vizsgálatainak költségei

8.2. vaddisznókból származó minták PCR 
vizsgálatainak költségei

8.3. a vaddisznókból származó minták virológiai 
vizsgálatainak költségei

8.4. vaddisznó minta eljuttatása a hatóságnak 
passzív monitoring keretében (mintavétel 
költségei)

8.5. vaddisznó minta eljuttatása a hatóságnak 
célzott monitoring keretében kizárólag Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal részére 
(mintavétel költségei)

8.6. házi sertésből származó minták PCR 
vizsgálatainak költségei

8.7. házisertés minta eljuttatása a hatóságnak 
(mintavétel költségei)

8.8. az országhatáron elkobzott élelmiszer minták 
PCR vizsgálatainak költségei

8.9. az országhatáron történő fertőtlenítés 
költségei

9.

a baromfikban és a vadon 
élő madarakban előforduló 
madárinfluenza

9.1. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének 
költségei (HAG)

9.2. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének 
költségei (vírusizoláció)

9.3. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének 
költségei (PCR)

9.4. mintavétel költségei tenyésztett házi madarak 
esetén

9.5. vadmadár eljuttatása a hatóságnak (mintavétel 
költségei)

10.

fertőző szivacsos 
agyvelőbántalmak (TSE): 
szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma (BSE) és surlókór

10.1. szarvasmarhafélék esetén gyorstesztek 
költségei elhullott, kényszervágott vagy 
klinikai tünetek miatt elkülönítetten levágott 
24 hónaposnál idősebb egyedek esetén, valamint 
a 30 hónaposnál idősebb Romániából, Bulgáriából, 
Horvátországból vagy harmadik országból 
származó rendes vágott szarvasmarhafélék esetén

10.2. gyorstesztek költségei 18 hónaposnál 
idősebb juhok és kecskék esetén

10.3. megerősítő vizsgálatok költségei

10.4. diszkriminatív elsődleges molekuláris 
vizsgálatok költségei

10.5. genotípus vizsgálatok költségei
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11.

a veszettség 11.1. orális vakcina beszerzési költségei

11.2. orális vakcina kihelyezési költségei

11.3. szerológia próbák költségei

11.4. biomarker (tetraciklin) csontban való 
kimutatására szolgáló tesztek költségei

11.5. fluoreszkáló ellenanyagpróba (FAT) 
vizsgálatok költségei

11.6. vakcinát tartalmazó csalétkek titrálása

11.7. vadon élő állatok eljuttatása a hatóságnak 
(mintavétel költségei)

11.8. figyelemfelhívó kampány

12.

a kéknyelv betegség 12.1. laboratóriumi ELISA vizsgálatok elvégzésének 
költségei

12.2. laboratóriumi PCR vizsgálatok elvégzésének 
költségei

12.3. háziállatok esetén a mintavétel költségei

13. Összesen:

 3. Az MJKSZ esetében nyilatkozat arról, hogy az  igénylő a  kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy 
végelszámolási eljárás alatt.

 4. Ügyfél nyilatkozatai
4.1. Nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi, hogy

a) az MVH-val a  kapcsolattartás az  MVH eljárási törvény 28.  § (1)  bekezdése szerinti Egységes 
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;

b) az adatok megváltozása esetében az  MVH eljárási törvény 29.  § (1)  bekezdése alapján 
a  változást köteles az  MVH felé tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési 
kötelezettséget elmulasztja, az  ebből adódó – az  MVH eljárási törvény 29.  § (5)  bekezdésében, 
valamint 30/A. §-ában foglalt – jogkövetkezmények terhelik;

c) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az  egyéb fizetési kötelezettség adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság hajt be;

d) amennyiben az  intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, az  MVH eljárási törvény 
38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási 
megbízását a  fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása 
nélkül köteles teljesíteni, továbbá e nyilatkozat hiányában a kérelem az MVH eljárási törvény alapján 
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

4.2. Nyilatkozat arról, hogy:
a) a támogatási kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek;
b) a költségek ténylegesen felmerültek és a  SANTE/2016/HU/SI2.726013 számú támogatási határozat 

rendelkezései alapján támogatásra jogosultak;
c) a felmerült költségeket igazoló pénzügyileg teljesített számlák rendelkezésére állnak.

 5. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása
 6. Csatolandó melléklet: a  tárgyidőszakban felmerült kapcsolódó költségeket igazoló számlákról készült összesítő 

kimutatás.
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2. melléklet az 54/2016. (VII. 28.) FM rendelethez

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS IRÁNTI KÉRELEM 
adattartalma és a csatolandó mellékletek 
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre  
és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól szóló 
54/2016. (VII. 28.) FM rendelet alapján a baromfi állományokban előforduló szalmonellózis ellen való 
védekezésre irányuló nemzeti programokhoz igényelhető költségtérítéshez

 1. Az ügyfél azonosító adatai
1.1. Név
1.2. MVH ügyfél-azonosító

 2. Az állatállomány adatai
2.1. Tenyészetkód
2.2. Faj megjelölése (házityúk vagy pulyka)
2.3. Hasznosítási irány megjelölése (tenyész-, tojóállomány)
2.4. Immunizálás esetén a felhasznált vakcina adatai (megnevezése, mennyisége, gyártási száma)
2.5. Az állomány felszámolása vagy elkülönített vágása esetén

2.5.1. Levágatott vagy leölt egyedszám (db), megsemmisített tojás (db)
2.5.2. A levágást végző vágóhíd tenyészetkódja vagy a  leölést végző adatai, tojások ártalmatlanítását 

végző üzem adatai
2.5.3. A megsemmisítést, felszámolást vagy az elkülönített vágást megelőző forgalmi korlátozást elrendelő 

határozat száma
 3. Nyilatkozat a 7. § (5) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakról
 4. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása
 5. Csatolandó mellékletek:

5.1. A vágóhíd telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal igazolása az  állomány felszámolása vagy 
elkülönített vágása esetén arról, hogy a  2.  pont szerinti szalmonellózissal fertőzött állományból hány db 
állatot és mikor vágtak le (BIR szállítólevél kódja),

5.2. A tojások ártalmatlanítását végző üzem telephelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal igazolása, hogy 
a 2. pont szerinti szalmonellózissal fertőzött állományból hány db tojást ártalmatlanítottak.

3. melléklet az 54/2016. (VII. 28.) FM rendelethez

Összesítő kimutatás adatai a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról*

Tárgyidőszak: …… év …… félév …… negyedév/hónap**

A B C D

1. Számla azonosító száma Számla kelte Számla teljesítési ideje***
A számla által igazolt 

nettó költség (Ft)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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 * „Számla” az 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet 1. § 3. pontjában foglaltak értelmében a jogosultságot alátámasztó 
számla vagy egyéb számviteli bizonylat.

 ** A megfelelő rész aláhúzandó.
*** A „szalmonellózis elleni védekezés – oltóanyagok beszerzési költségei” alcélterületek esetében a  számlák 

teljesítési dátuma a  vakcina beadásának, illetve felhasználásának időpontja, a  „szalmonellózis elleni 
védekezés – felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése” alcélterületek tekintetében pedig a  felszámolás, 
illetve ártalmatlanítás időpontja.

Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása

A nemzeti fejlesztési miniszter 29/2016. (VII. 28.) NFM rendelete
a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek kötelező szakmai 
továbbképzésének szabályairól

A csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85.  § (6)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A szakmai továbbképzés célja

1. § (1) A  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/C.  § 
(1a)  bekezdésében meghatározott kötelező szakmai továbbképzés (a továbbiakban: szakmai továbbképzés) célja, 
hogy
a) a felszámolók névjegyzékébe;
b) a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásba; vagy
c) a Cstv. 66. § (6) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásba
bejegyzett felszámoló szervezet által foglalkoztatott felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel 
rendelkező személyek (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett személy) szervezett keretek között 
–  vizsgakötelezettség nélküli – rendszeres továbbképzésben részesüljenek a  szakmai felkészültség, valamint 
az egységes jogalkalmazáshoz szükséges ismeretek megszerzése érdekében.

 (2) A  szakmai továbbképzésen a  továbbképzésre kötelezett személyekkel azonos feltételek mellett vehet részt 
az  a  felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy is, aki nem áll 
az  (1) bekezdés szerinti nyilvántartások valamelyikébe bejegyzett felszámoló szervezettel foglalkoztatásra irányuló 
vagy tagsági jogviszonyban.

 (3) A  szakmai továbbképzés feletti szakmai felügyeletet az  igazságügyért felelős miniszter látja el. E  jogkörében 
ellenőrzi a képzés menetét.

2. A szakmai továbbképzés megszervezése és tartalma

2. § (1) A  szakmai továbbképzés megszervezése és lebonyolítása az  Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának 
(a továbbiakban: Jogakadémia) feladata.

 (2) A  szakmai továbbképzésnek ki kell terjednie a  vagyonfelügyelői, az  ideiglenes vagyonfelügyelői, a  felszámolói, 
a  vagyonrendezői és pénzügyi gondnoki tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekre, 
így különösen a  tevékenységet érintő jogszabályi változásoknak, valamint a  bírósági és hatósági jogalkalmazói 
tevékenység időszerű kérdéseinek ismertetésére (a továbbiakban: továbbképzési program).

 (3) Az egyes továbbképzési szemeszterekre vonatkozó továbbképzési programot a Jogakadémia határozza meg.



8846 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 112. szám 

3. Jelentkezés a szakmai továbbképzésre

3. § (1) A  szakmai továbbképzés teljesítésére nyitva álló kétéves határidő minden második év augusztus 1-jén kezdődik 
(a továbbiakban: továbbképzési időszak).

 (2) A  felszámoló szervezetek névjegyzékét, illetve a  Cstv. 27/A.  § (6a)  bekezdése és 66.  § (6)  bekezdése szerinti 
felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatóság (a továbbiakban együtt: felszámoló szervezetet nyilvántartó hatóság) 
a  továbbképzésre kötelezett által előterjesztett, méltányolható és igazolt indokot tartalmazó kérelmére egy 
alkalommal a továbbképzési kötelezettség teljesítésére – legfeljebb 6 hónapig terjedő – halasztást engedélyezhet. 
A  halasztás engedélyezése esetén a  felszámoló szervezetet nyilvántartó hatóság a  továbbképzésre kötelezett 
részére póthatáridőt állapít meg. Ismételt halasztási kérelem csak rendkívüli, a  továbbképzésre kötelezett személy 
érdekkörén kívül álló okból terjeszthető elő.

 (3) A  szakmai továbbképzésre tavaszi és őszi szemeszteri rendszer keretében kerül sor. A  tavaszi továbbképzési 
szemeszter január 1-jétől június 30-áig, az őszi továbbképzési szemeszter szeptember 1-jétől december 15-éig tart.

 (4) A  szakmai továbbképzést úgy kell megszervezni, hogy az  egyes továbbképzési szemeszterekben a  továbbképzési 
napok eloszlása egyenletesen történjen. Egy továbbképzési szemeszterben legalább kettő továbbképzési 
napot biztosítani kell. A  Jogakadémia – kivételes esetben, vagy ha a  jelentkezők nagyobb száma azt indokolja  – 
a  szemeszter során a  korábban meghirdetett továbbképzési napokon felül további továbbképzési napokat is 
megjelölhet.

4. §  A  Jogakadémia a  szakmai továbbképzésről legkésőbb a  továbbképzési szemeszterek kezdő napját megelőző 
30. napon a honlapján tájékoztatót tesz közzé, amely tartalmazza különösen
a) a szakmai továbbképzés lebonyolításával kapcsolatos általános információkat;
b) a szakmai továbbképzésre történő jelentkezés módját és határidejét;
c) a szakmai továbbképzés részvételi díját, továbbá befizetésének módját;
d) a  szakmai továbbképzés programját (a továbbképzési napokat, az  előadások témakörét, időpontját, 

helyszínét és a megszerezhető kreditek számát).

5. § (1) A  továbbképzésre kötelezett személy a  szakmai továbbképzésre történő jelentkezését és a  (2) és (3)  bekezdés 
szerinti mellékleteket a Jogakadémia képzésszervezést támogató informatikai rendszere útján nyújthatja be.

 (2) A  továbbképzésre kötelezett személynek a  szakmai továbbképzésre első alkalommal történő jelentkezésekor 
mellékelnie kell a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettség megszerzését igazoló dokumentum 
másolatát.

 (3) A  továbbképzésre kötelezett személynek az  egyes továbbképzésekre történő jelentkezésekor mellékelnie kell 
a részvételi díj befizetését igazoló, a fizetési számlája megterhelését tartalmazó kivonatot vagy a postai készpénz-
átutalási megbízást igazoló csekkszelvény feladóvevényét vagy annak másolatát.

6. § (1) A  Jogakadémia a  továbbképzésre kötelezett személyt a  jelentkezés beérkezését követően haladéktalanul értesíti 
a jelentkezés elfogadásáról.

 (2) A  Jogakadémia legkésőbb a  szakmai továbbképzés napját megelőző 15. napon a  képzésszervezést támogató 
informatikai rendszere útján újabb értesítést küld a  továbbképzésre kötelezett részére, amelyben tájékoztatja 
a képzés helyszínéről, időpontjáról, tematikájáról.

 (3) A Jogakadémia a továbbképzésre kötelezett személyek nevéről és kreditpontjainak számáról minden továbbképzési 
időszak utolsó napját követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a felszámoló szervezetet nyilvántartó hatóságot.

4. A szakmai továbbképzés teljesítésének módja és feltételei

7. § (1) A  szakmai továbbképzés lebonyolítása kreditrendszerben történik. A  szakmai továbbképzési kötelezettség 
teljesítéséhez a  továbbképzési időszak során 40 kreditpont megszerzése szükséges akként, hogy a  továbbképzési 
időszak első évében legalább 16 kreditpontot kell megszerezni. A továbbképzési időszakban a képzés eredményes 
teljesítéséhez szükséges kreditponton felül megszerzett kreditpontok a következő továbbképzési időszakban nem 
vehetőek figyelembe.

 (2) Az egyes előadásokon való részvétellel megszerezhető kreditpontok számát a Jogakadémia állapítja meg.
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8. § (1) A  Jogakadémia a  továbbképzési napon részt vevő továbbképzésre kötelezett személyek jelenlétének igazolására 
jelenléti ívet vezet. A  jelenléti ív előadásonként tartalmazza az  előadás címét, az  előadáson történő részvétellel 
megszerezhető kreditpontok számát, a résztvevő továbbképzésre kötelezett személy nevét és aláírását.

 (2) Az a továbbképzésre kötelezett személy, aki a továbbképzésen való jelenlétét aláírásával nem igazolja, kreditpontot 
nem szerez.

 (3) A  Jogakadémia a  jelenléti íveket köteles 5 évig megőrizni, valamint – kérelemre – azok másolatát a  felszámoló 
szervezetet nyilvántartó hatóság rendelkezésére bocsátani.

9. § (1) A  Jogakadémia a  szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítéséről a  továbbképzésre kötelezett személy részére 
az 1. melléklet szerinti tanúsítványt állít ki.

 (2) A  tanúsítványt a  szakmai továbbképzés teljesítéséhez szükséges utolsó képzés napjától számított 15 napon belül 
kell kiállítani és megküldeni a továbbképzésre kötelezett személy részére. Az  igazolás a továbbképzésre kötelezett 
személy kifejezett kérelme esetén elektronikus úton is megküldhető.

 (3) Ha az (1) bekezdés szerinti tanúsítvány elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, a továbbképzésre kötelezett 
személy kérelme esetén a Jogakadémia a tanúsítvány pótlásáról gondoskodik.

 (4) A  továbbképzésre kötelezett személy a  szakmai továbbképzés teljesítéséről kiállított tanúsítvány másolati 
példányát köteles az  őt foglalkoztató felszámoló szervezet rendelkezésére bocsátani annak igazolására, hogy 
a Cstv. 27/C. § (1a) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget tett.

 (5) A  felszámoló szervezet az  általa foglalkoztatott továbbképzésre kötelezett személyek nevére szóló tanúsítványt 
a  továbbképzési kötelezettség teljesítését követő 45 napon belül köteles megküldeni a  felszámolók névjegyzékét 
vezető hatóságnak.

5. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

11. § (1) A 2016. év június 30-ig teljesített szakmai továbbképzésen való részvételről kiállított igazolás az e rendelet szerinti 
tanúsítvánnyal egyenértékű. A  felszámoló szervezet az  általa foglalkoztatott továbbképzésre kötelezett személy 
nevére szóló igazolást 2016. július 31-éig köteles megküldeni a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak.

 (2) Azon továbbképzésre kötelezett személy, aki a  felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséget 
2016. augusztus 1-jét követően szerzi meg, továbbképzési kötelezettségének első alkalommal a  szakképzettség 
megszerzésének időpontját követően induló továbbképzési időszakban köteles eleget tenni.

 (3) Azon továbbképzésre kötelezett személy, aki a  felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséget 
2016.  augusztus 1-jét megelőzően szerezte meg és 2016. augusztus 1. előtt nem minősült az  1.  § (1)  bekezdése 
szerint továbbképzésre kötelezett személynek, vagy az  1.  § (1)  bekezdése szerinti jogviszonya igazolhatóan 
szünetelt, a  továbbképzési rendszerbe az  1.  § (1)  bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség alapjául 
szolgáló jogviszony létrejöttét vagy a  jogviszony szünetelésének megszűnését követően haladéktalanul köteles 
bekapcsolódni. Amennyiben a folyó továbbképzési időszakban az előírt kreditpontok megszerzése nem lehetséges, 
továbbképzési kötelezettségének a soron következő továbbképzési időszakban kell eleget tennie.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 29/2016. (VII. 28.) NFM rendelethez

TANÚSÍTVÁNY

Az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája tanúsítja, hogy
...............................................................................................................................................................,
aki ................................................, ........................ év ........................................ hó ........................ napján született,
a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek számára a  csődeljárásról 
és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C.  § (1a)  bekezdésében előírt kötelező szakmai 
továbbképzésen részt vett.

A továbbképzési időszak kezdete és vége:

A megszerzett kreditpontok száma:

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének időpontja:

Szeged, ............................................

  ............................................................................................................. 
  az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája képviseletében

A nemzeti fejlesztési miniszter 30/2016. (VII. 28.) NFM rendelete
az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok 
és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2020. december 31-ig a Földművelésügyi Minisztériumot jelölöm ki.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 31/2016. (VII. 28.) NFM rendelete
az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 
gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 
gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 1.  § q)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés b) pontja alapján:]
„q) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság;”
(felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2018. december 31-ig 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot jelölöm ki.)

2. §  Hatályát veszti a Rendelet 1. § d) pontja.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 32/2016. (VII. 28.) NFM rendelete
az interfészek bejelentéséről, műszaki leírásának tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférés 
előírásáról szóló 9/2004. (IV. 22.) IHM rendelet és az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai 
ágazat ügyeleti rendszerének létrehozásáról, működtetéséről, hatásköréről, valamint a kijelölt szolgáltatók 
bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeiről szóló 27/2004. (X. 6.) IHM rendelet hatályon kívül 
helyezéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti az  interfészek bejelentéséről, műszaki leírásának tartalmi követelményeiről és az  azokhoz való 
hozzáférés előírásairól szóló 9/2004. (IV. 22.) IHM rendelet.

2. §  Hatályát veszti az  informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a  postai ágazat ügyeleti rendszerének 
létrehozásáról, működtetéséről, hatásköréről, valamint a  kijelölt szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási 
kötelezettségeiről szóló 27/2004. (X. 6.) IHM rendelet.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 
 (2)  Az 1. § 2016. október 1-jén lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1403/2016. (VII. 28.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2016. évi előirányzatáról 
történő átcsoportosításról, valamint a népegészségügyi szempontú megújult törzskarton rendszerének 
kidolgozásáról

 1. A  Kormány a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
12.  § (1)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási 
Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának terhére 4100,0 millió forint 
egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi 
ügyeleti ellátás jogcím előirányzatának javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. A  Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozza ki a  népegészségügyi szempontú megújult 
törzskarton rendszer felépítését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1403/2016. (VII. 28.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXXII.

2
3

1
284889 21 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék -4 100,0

LXXII.
2

3
1

222134 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 4 100,0

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 4 100,0 4 100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás

Egészségbiztosítási Alap

Egészségbiztosítási Alap

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás

2 példány
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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