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Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere 
(TEÁOR) kivonat 

 
 

01.7 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás 
 
01.70 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

 a kereskedelemi célú vadgazdálkodás 
 a vadállatok elejtése, vadbefogás, ezek célja: élelmiszer, prém, bőr nyerése; vadállat 

átadása kutatási célokra, vagy átadás állatkertnek, állatkereskedésnek 
 a vadászatból, vadfogásból származó irha, prém, hüllő- vagy madárbőr termelése 
 a tengeri emlősök (pl. rozmár, fóka) szárazföldi befogása 

 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

 az állattartásból származó irha, hüllő- vagy madárbőr termelése, lásd: 01.49 
 a vadtenyésztés üzemi körülmények között, lásd: 01.4 
 a bálnavadászat, lásd: 03.11 
 a vágóhídi állati termékek termelése, pl. bőr, lásd: 10.11 
 a sport- és szabadidős vadászat és kacsolódó szolgáltatás, lásd: 93.19 
 a vadászat, vadbefogás népszerűsítését célzó szolgáltatás, lásd: 94.99 

 
20.5 Egyéb vegyi termék gyártása 

 
Ebbe az alágazatba tartozik a robbanóanyagok és a pirotechnikai termékek, az enyv, az illó 
olajok és az m.n.s. vegyi termékek, például a fényképészeti célú vegyi anyagok (beleértve a 
filmet és a fényérzékeny papírt), a diagnosztikai készítmények stb. gyártása. 
 
20.51 Robbanóanyag gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

 a lőpor gyártása 
 a robbanóanyagok és a pirotechnikai termékek gyártása, beleértve a biztonsági 

gyutacsot, detonátort, robbantószerkezetet, jelzőrakétákat stb. 
 a gyufa gyártása 

 
25.4 Fegyver-, lőszergyártás 

 
25.40 Fegyver-, lőszergyártás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 



2 
 

 a nehézfegyverek (tüzérségi felszerelés, mobil fegyverzet, rakétakilövő, torpedócső, 
nehézgépfegyver) gyártása 

 a kis kaliberű fegyverek (revolver, puska, könnyűgépfegyver) gyártása 
 a lég- és gázpuskák, -pisztolyok gyártása 
 a hadi lőszerek gyártása 
 a vadász- és sport- vagy önvédelmi fegyver és ezek lőszereinek gyártása 
 robbanószer, mint pl. bomba, akna, torpedó gyártása 

 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

 az ütésre robbanó gyutacs, detonátor, jelzőrakéta gyártása, lásd: 20.51 
 vadászkés, kard, bajonett gyártása, lásd: 25.71 
 bankjegyet, értéktárgyat szállító páncélozott autó gyártása, lásd: 29.10 
 az űrjárművek gyártása, lásd: 30.30 
 a tank és egyéb harcjármű gyártása, lásd: 30.40 

 
25.7 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása 

 
Ebbe az alágazatba tartozik az evőeszköz, a fém kéziszerszám és az általános fémáru gyártása. 
 
25.71 Evőeszköz gyártása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

 a háztartási evőeszközök, pl. kés, villa, kanál stb. gyártása 
 az egyéb vágóeszközök gyártása: 

o bárd 
o borotvakés, borotvapenge 
o olló, hajnyíró készülék 

 a különféle késáru (pl. vadászkés), kard, bajonett gyártása 
 

32.3 Sportszergyártás 
 
32.30 Sportszergyártás 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a sport- és atlétikai szerek gyártása (a ruházat és cipő 
kivételével). 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

 a szabadtéri és teremsportszer és -felszerelés gyártása, bármilyen anyagból: 
o kemény, puha és felfújható sport labda 
o teniszütő, krikett- és golfütő 
o síléc, -kötés és –bot 
o sícipő 
o széllovas- és szörfdeszka 
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o sporthorgászat kellékei, beleértve a merítőhálót is 
o vadászat, hegymászás, stb. kellékei 
o bőr sportkesztyű és sportfejfedő 
o úszómedence 
o korcsolya, görkorcsolya, gördeszka 
o íj és nyílpuska 
o gimnasztikai, testgyakorló (fitnesz) és atlétikai felszerelés 

 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

 a hajóvitorla gyártása, lásd: 13.92 
 a sportruházat gyártása, lásd: 14.13 
 a nyerges áru és lószerszám gyártása, lásd: 15.12 
 ostor és lovaglópálca gyártása, lásd: 15.12 
 a sportcipő gyártása, lásd: 15.20 
 a fegyver- és lőszergyártás, lásd: 25.40 
 a súlyemelésnél használt fémsúlyok gyártása, lásd: 25.99 
 a sportjármű gyártása (a tobogán és hasonlók kivételével), lásd: 29 és 30 
 a csónak gyártása, lásd: 30.12 
 a biliárdasztal gyártása, lásd: 32.40 
 a fül- és orrdugó gyártása (pl. úszásnál használatos vagy zajvédő), lásd: 32.99 
 a sportszerek javítása, lásd: 95.29 

 
 

33.11 Fémfeldolgozási termék javítása 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a 25-ös ágazatba tartozó fémtermékek javítása és karbantartása. 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

 fémtartály, tárolómedence és -konténer javítása 
 cső, csővezeték javítása 
 a hordozható hegesztőkészülék javítása 
 a hajó (raktér) dobjának javítása 
 a vízgőzt s egyéb gőzt fejlesztő berendezés javítása és karbantartása 
 a gőzkazán segédüzemi berendezéseinek javítása és karbantartása: 

o kondenzátor, tápvíz-előmelegítő, túlhevítő, gőzgyűjtő, gőztároló 
 az atomreaktor javítása és karbantartása (kivéve izotópelválasztó) 
 hajókazán, erőműi kazán egységeinek javítása és karbantartása 
 a központi fűtési rendszer kazánja és fűtőteste fűtőfelületeinek javítása 
 lőfegyver, tüzérségi fegyver (a sport- és szabadidőfegyverrel együtt) javítása, 

karbantartása 
 bevásárlókocsi javítása és karbantartása 
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Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
 a penge és fűrész élezése, lásd: 33.12 
 a központi fűtési rendszerek javítása, lásd: 43.22 
 mechanikai zárszerkezet, széf, páncélszekrény javítása a biztonsági rendszer 

szolgáltatás keretében, nem elkülönülten lásd: 80.20 
 

46.69 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme 
 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

 a szállító eszközök nagykereskedelme, kivéve a gépjárművek, motorkerékpárok és 
kerékpárok nagykereskedelmét 

 az ipari robotok nagykereskedelme 
 az ipari felhasználású huzal, kapcsoló és más villamos szerelési cikk 

nagykereskedelme 
 az egyéb elektromos eszközök (pl. villanymotorok, transzformátorok) 

nagykereskedelme 
 a professzionális elektromos gépek, berendezések nagykereskedelme 
 az emelőgépek nagykereskedelme 
 az egyéb, máshova nem sorolt ipari (kivéve a bányászati, építőipari és textilipari), 

kereskedelmi, navigációs és más szolgáltatási célú gép nagykereskedelme 
 mérőeszköz és mérőberendezés nagykereskedelme 
 fegyver és lőszer nagykereskedelme 
 az egyéb speciális és általános célú gép, berendezés nagykereskedelme 

 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

 a gépjármű, pótkocsi (utánfutó) és lakókocsi nagykereskedelme, lásd: 45.1 
 a gépjárműalkatrészek nagykereskedelme, lásd: 45.31 
 a motorkerékpárok nagykereskedelme, lásd: 45.40 
 a kerékpárok nagykereskedelme, lásd: 46.49 

 
47.78* Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 

 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

 a foto-, optikai- és precíziós műszer (pl. foto lemez, film, foto vegyszer, fényképészeti 
fényforrás, kontaktlencse, szemüveglencse, szemüveg, szemüvegkeret, távcső, optikai 
teleszkóp, mikroszkóp, fényképezőgép, vetítők, foto optikai alkatrész és tartozék, kézi 
hosszmérő, fénymérő, hőmérő) kiskereskedelme 

 az optikusi kiskereskedelmi tevékenység 
 ajándéktárgy, emléktárgy, kézműves áru, kegytárgy (kivéve a régiség, lásd: 47.79) 

szakosodott kiskereskedelme 
 művészeti galériák kereskedelmi tevékenysége, a műalkotások szakosodott 

kiskereskedelme 
 háztartási tüzelőolaj, palackozott gáz, szén és tűzifa szakosodott kiskereskedelme, 
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 fegyver és lőszer szakosodott kiskereskedelme, 
 tisztítószerek szakosodott kiskereskedelme, 
 bélyeg és érme szakosodott kiskereskedelme, 
 az egyéb, máshová nem sorolt, nem élelmiszertermék: 

o a vetőmag, olajos magvak, takarmány 
o az élő állat 
o az egyéb mezőgazdasági nyersanyagok 
o az ásványok szakosodott kiskereskedelme 


