1. sz. melléklet
• E melléklet azokat a kategóriákat tartalmazza, amelyekben a kérelmező minősített
ajánlattevői besorolást szerezhet (a kategóriákat a melléklet 1-63-ig terjedő arab
számokkal jelöli).
• A melléklet a CPV alapul vételével a Kbt. szerinti fő beszerzés-típusoknak (azaz
árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás) megfelelő bontásban sorolja fel a
besorolási kategóriákat.
• Valamennyi kategória esetében feltüntetésre kerül a CPV szerinti 9 számjegyből
álló kódszám is.
• Az egyes kategóriák csak a CPV alapján értelmezhetők: a kérelmezőnek a CPV
alapján kell eldöntenie, hogy a referenciaként bemutatott szerződés mely
kategóriába tartozik, és ezáltal mely kategóriában kéri minősítését.
• A kategóriák az esetek többségében a CPV szerinti főcsoportok mentén kerültek
kialakításra, a könnyebb eligazodás végett azonban megjelöltük az egyes
kategóriákon belüli egységeket is (ezek mellé szintén odaírtuk a CPV
kódszámokat). A minősített ajánlattevő jegyzék szerinti besorolását ugyanakkor
kizárólag az arab számmal jelölt kategória adja meg.
• A CPV-re az Európai Bizottság 213/2008/EK rendelete az irányadó.
Árubeszerzés
No. új CPV–kód
Megnevezés
1.
03000000-1 Növénytermesztési, állattenyésztési, halászati, erdészeti és kapcsolódó
termékek.
a
03100000-2 Mezőgazdasági és kertészeti termékek.
b
03200000-3 Gabonafélék, burgonya, zöldségek, gyümölcsök és diófélék.
c
03300000-2 Mezőgazdasági, vadászati és halászati termékek.
d
03400000-4 Erdészeti és fafeldolgozási termék.
2.
09000000-3 Kőolajtermékek, tüzelőanyagok, villamos energia és egyéb
energiaforrások.
a
09100000-0 Tüzelőanyagok.
b
09200000-1 Kőolaj, kőszén és olajtermékek.
c
09300000-2 Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia.
3.
14000000-1 Bányászat, alapfémek és kapcsolódó termékek.
a
14200000-3 Homok és agyag.
b
14300000-4 Ásványi, vegyi és műtrágya-alapanyagok.
c
14400000-5 Só és tiszta nátrium-klorid.
d
14500000-6 Kapcsolódó bányászati és kőfejtési termékek.
e
14600000-7 Fémtartalmú ércek és ötvözetek.
f
14700000-8 Alapfém.
g
14800000-9 Különféle nem fémes ásványi termékek.
h
14900000-0 Visszanyert másodlagos nyersanyagok.
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4.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
5.
a

15000000-8
15100000-9
15200000-0
15300000-1
15400000-2
15500000-3
15600000-4
15700000-5
15800000-6
15900000-7
16000000-5
16100000-6

b
c
d
e
f
g
6.
a
b
c
d
e
f
g
h
7.
a
b
c
d
e
f
8.
a
b
c
d

16300000-8
16400000-9
16500000-0
16600000-1
16700000-2
16800000-3
18000000-9
18100000-0
18200000-1
18300000-2
18400000-3
18500000-4
18600000-5
18800000-7
18900000-8
19000000-6
19100000-7
19200000-8
19400000-0
19500000-1
19600000-2
19700000-3
22000000-0
22100000-1
22200000-2
22300000-3
22400000-4

e

22500000-5

f
g

22600000-6
22800000-8

h

22900000-9

Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek.
Állati termékek, hús és húskészítmények.
Halkészítmények és tartósított halak.
Gyümölcs, zöldségfélék és kapcsolódó termékek.
Állati vagy növényi olajok és zsírok.
Tejtermék.
Malomipari termékek, keményítők és keményítő termékek.
Állati takarmányok.
Különféle élelmiszertermékek.
Italok, dohány és kapcsolódó termékek.
Mezőgazdasági gépek.
Mezőgazdasági és erdőgazdasági gép talaj előkészítésére vagy
megmunkálására.
Aratógép.
Mezőgazdasági vagy kertészeti permetezőgép.
Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi és félpótkocsi.
Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép.
Vontató.
Mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei.
Ruházat, lábbeli, bőröndök és utazótáskák és kiegészítők.
Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők.
Felsőruházat.
Női ruházat.
Különleges ruházat és kiegészítők.
Ékszerek, órák és kapcsolódó árucikkek.
Szőrme és szőrmeáru.
Lábbelik.
Bőröndök, nyergesáru, zsákok és táskák.
Bőr és textilszövetek, műanyag és gumi.
Bőr.
Textilszövetek és ezzel kapcsolatos árucikkek.
Textilfonal és cérna.
Gumi- és műanyagtermékek.
Bőr-, textil-, gumi- és műanyaghulladék.
Szintetikus gumi és szintetikus szálak.
Nyomtatott anyagok és kapcsolódó termékek.
Könyv, nyomtatott brossúra és prospektus.
Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok.
Levelezőlap, üdvözlőkártya és más nyomtatott anyag.
Bélyegek, csekkek, bankjegyek, részvények, kereskedelmi hirdetési anyagok,
katalógusok és kézikönyvek.
Nyomólemezek vagy hengerek, illetve a nyomtatásban használt egyéb
hordozók.
Tinták.
Papír vagy karton regiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai
papíráru.
Különféle nyomtatott termékek.
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9.
a
b
c
d
e
f
g
10.

24000000-4
24100000-5
24200000-6
24300000-7
24400000-8
24500000-9
24600000-0
24900000-3
30100000-0

a
b
c
d
e
f
g
h
i
11.
a
b
c
12.
a
b
c
d
e
f
g
13.
a

30110000-3
30120000-6
30130000-9
30140000-2
30150000-5
30160000-8
30170000-1
30180000-4
30190000-7
30200000-1
30210000-4
30220000-7
30230000-0
31000000-6
31100000-7
31200000-8
31300000-9
31400000-0
31500000-1
31600000-2
31700000-3
32000000-3
32200000-5

b

32300000-6

c
d
14.

32400000-7
32500000-8
33100000-1,
33900000-9
33110000-4
33120000-7
33130000-0
33140000-3
33150000-6
33160000-9
33170000-2
33180000-5
33190000-8
33900000-9
33600000-6,
33700000-7

a
b
c
d
e
f
g
h
i
h
15.

Vegyipari termékek.
Gázok.
Festékek és pigmentek.
Szervetlen és szerves alapvegyületek.
Talajjavító szerek és nitrogénvegyületek.
Primer műanyagok.
Robbanóanyagok.
Finomkémiai és különféle vegyipari termékek.
Irodai gépek, berendezések és kellékek, a számítógépek, a nyomtatók és a
bútorzat kivételével.
Szövegszerkesztő gépek.
Fénymásolók és ofszetnyomtatók.
Postahivatali berendezések.
Számoló- és könyvelőgépek.
Írógépek.
Mágneskártyák.
Címkézőgépek.
Csekkhitelesítő és csekkíró gépek.
Különféle irodai berendezések és kellékek.
Számítógépek és tartozékaik.
Adatfeldolgozó gépek (hardver).
Digitális térképészeti berendezések.
Számítógéppel kapcsolatos eszközök.
Villamos gépek, készülékek, berendezések és fogyóeszközök; világítás.
Villamos motorok, áramfejlesztők és transzformátorok.
Villamos elosztó- és vezérlőberendezések.
Szigetelt huzalok és kábelek.
Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek.
Világítóberendezések és villamos lámpák.
Villamos berendezések és készülékek.
Villamos, elektromechanikus és elektrotechnikai kellékek.
Rádiós, televíziós, hírközlési, távközlési és kapcsolódó berendezések.
Rádiótávbeszélő, rádiótávíró, illetve rádiós és televíziós műsorszórási
adóberendezések.
Televízió- és rádióvevőkészülék, valamint hang- és videofelvevő és -visszajátszó
berendezések.
Hálózatok.
Távközlési berendezések és kellékek.
Orvosi felszerelések. Postmortem és boncolási felszerelések és készletek.
Képalkotó berendezés orvosi, fogászati és állatorvosi használatra.
Rögzítőrendszerek és felderítő készülékek.
A fogászat és alágainak műszerei és eszközei.
Orvosi fogyóeszközök.
Radioterápiás, mechanoterápiás, elektroterápiás és fizikoterápiás eszközök.
Műtéti technikák.
Anesztézia és újraélesztés.
Életműködést támogató eszközök.
Különféle orvosi eszközök és készítmények.
Postmortem és boncolási felszerelések és készletek.
Gyógyszerészeti termékek. Testápoló termékek.
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a
b
c
d
e

33610000-9
33620000-2
33630000-5
33640000-8
33650000-1

f
g
h
i
h
16.

33660000-4
33670000-7
33680000-0
33690000-3
33700000-7
34000000-7

a
b
c
d
e

34200000-9
34300000-0
34400000-1
34500000-2
34600000-3

f
g
17.
a
b
c
d
e
18.
a
b
c
d
e
f
g
h
19.

34700000-4
34900000-6
34100000-8
34110000-1
34120000-4
34130000-7
34140000-0
34150000-3
35000000-4
35100000-5
35200000-6
35300000-7
35400000-8
35500000-9
35600000-0
35700000-1
35800000-2
37000000-8

a
b
c
d
20.
a
b
c
d
e
f
g
h
i

37300000-1
37400000-2
37500000-3
37800000-6
38000000-5
38100000-6
38200000-7
38300000-8
38400000-9
38500000-0
38600000-1
38700000-2
38800000-3
38900000-4

A tápcsatorna és az anyagcsere gyógyszerei.
A vér, a vérképző szervek, ill. a szív és az érrendszer gyógyszerei.
A bőrgyógyászat és a csont- és izomrendszer gyógyszerei.
Az urogenitális rendszer gyógyszerei és hormonok.
Általános fertőzésellenes szerek szisztémás használatra, vakcinák,
daganatellenes és immunmodulátor szerek.
Az idegrendszer és az érzékszervek gyógyszerei.
A légzőrendszer gyógyszerei.
Gyógyszerészeti áruk.
Különböző gyógyszerek.
Testápoló termékek.
Szállítófelszerelések és kiegészítő szállítási cikkek (a vonatkozó CPV
főcsoport a gépjárművek kivételével)
Jármű-karosszéria, pótkocsi és félpótkocsi.
Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai.
Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik.
Hajók és csónakok.
Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek
alkatrészei.
Légi járművek és űrjárművek.
Különböző szállítóeszközök és alkatrészeik.
Gépjárművek.
Személygépkocsik
Gépjárművek tíz vagy annál több személy szállítására
Áruszállító gépjárművek
Nehézgépjárművek
Szimulátorok
Biztonsági, tűzoltó, rendőrségi és védelmi felszerelések.
Vészhelyzeti és biztonsági berendezések.
Rendőrségi felszerelések.
Fegyverek, lőszerek és tartozékaik.
Katonai járművek és kapcsolódó alkatrészek.
Hadihajók és kapcsolódó alkatrészek.
Katonai repülőgépek, rakéták és űrhajók.
Katonai célú elektronikus rendszerek.
Egyéni és támaszfelszerelés.
Hangszerek, sportfelszerelések, játékok, játékszerek, kézműves, művészeti
anyagok és kiegészítők.
Hangszerek és hangszeralkatrészek.
Sportcikkek és felszerelések.
Játékok és játékszerek; vásári szórakoztató eszközök.
Kézműves és művészeti segédanyagok.
Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek).
Navigációs és meteorológiai műszerek.
Geológiai és geofizikai eszközök.
Mérőeszközök.
Fizikai jellemzők ellenőrzésére szolgáló műszerek.
Ellenőrző és tesztelő készülékek.
Optikai műszerek.
Időpont-regisztráló és hasonló készülékek; parkolóórák.
Ipari folyamatirányítási készülékek és távirányító berendezések.
Különféle értékelő vagy vizsgáló eszközök.
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21.

39000000-2

a
b
c
d
e
f
22.
23.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
24.
a
b
c
d
e
f
g
h
25.

39100000-3
39200000-4
39300000-5
39500000-7
39700000-9
39800000-0
41000000-9
42000000-6
42100000-0
42200000-8
42300000-9
42400000-0
42500000-1
42600000-2
42700000-3
42800000-4
42900000-5
43000000-3
43100000-4
43200000-5
43300000-6
43400000-7
43500000-8
43600000-9
43700000-0
43800000-1
44000000-0

a
b
c
d
e
f
g
h
26.
a
b
c

44100000-1
44200000-2
44300000-3
44400000-4
44500000-5
44600000-6
44800000-8
44900000-9
48000000-8
48100000-9
48200000-0
48300000-1

d
e
f
g
h
i

48400000-2
48500000-3
48600000-4
48700000-5
48800000-6
48900000-7

Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási
berendezések (kivéve világítás) és tisztító termékek.
Bútorok.
Lakberendezési cikkek.
Különféle berendezések.
Textiláruk.
Háztartási készülékek.
Tisztító és fényező termékek.
Összegyűjtött és tisztított víz.
Ipari gépek.
Mechanikai erő előállítására és használatára szolgáló gépek.
Élelmiszer-, ital- és dohányfeldolgozó gépek és tartozék alkatrészeik.
Ipari és laboratóriumi kemencék; hamvasztó- és sütőkemencék.
Emelő- és szállítóberendezések és alkatrészeik.
Hűtő- és szellőzőberendezések.
Szerszámgépek.
Textil, ruházat és bőr előállítására szolgáló gépek.
Papír és karton készítésére szolgáló gépek.
Különféle általános és különleges célú gépek.
Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek.
Bányagépek.
Földmunka- és fejtőgépek és alkatrészeik.
Építőipari gépek és berendezések.
Ásványfeldolgozó és öntödei mintakészítő gépek.
Lánctalpas járművek.
Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei.
Kohászati gépek és tartozék alkatrészei.
Műhelyberendezések.
Építkezési szerkezetek és anyagok; építkezési segédanyagok (elektromos
berendezések kivételével).
Építőanyagok és kapcsolódó termékek.
Szerkezeti elemek.
Kábel, huzal és kapcsolódó termékek.
Különféle megmunkált termékek és kapcsolódó áruk.
Szerszámok, zárak, kulcsok, pántok, rögzítők, lánc és rugók.
Tartályok, víztárolók és konténerek; fűtőtestek és kazánok központi fűtéshez.
Festékek, lakkok és masztixgyanták.
Építési kő, mészkő, gipsz és palakő.
Szoftvercsomag és információs rendszerek.
Iparspecifikus szoftvercsomag.
Hálózati, internet- és intranet-szoftvercsomag.
Dokumentumkészítő, rajzoló, képkezelő, termelésütemező és
termelékenységnövelő szoftvercsomag.
Kereskedelmi és személyes tranzakciókezelő szoftvercsomag.
Kommunikációs és multimédiás szoftvercsomag.
Adatbáziskezelő és operációsrendszer-szoftvercsomag.
Szoftvercsomag-alkalmazások.
Információs rendszerek és szerverek.
Különféle szoftvercsomagok és számítógépes rendszerek.
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No.
27.
a
b
28.
a
b
c
d
e
f
29.
a
b
c
30.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
31.
a
b
c
32.
a
b
33.
a
b
c
34.
a
b
c
d
35.
a
b
c
d

Építési beruházás
Megnevezés
Terepelőkészítő munkák.
Épületbontás és bontási munka, földmunka.
Próba- és kutatófúrási munka.
Magasépítési munka.
Többlakásos épületek és önálló házak kivitelezése.
Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek
kivitelezése.
45213000-3 Kereskedelmi épületek, raktárak és ipari épületek, illetve szállítással kapcsolatos
épületek kivitelezése.
45214000-0 Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése.
45215000-7 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek,
krematóriumok és nyilvános illemhelyek építése.
45216000-4 Közrendvédelmi, segélyszolgálati, honvédelmi épületek kivitelezése.
45220000-5 Mérnöki és építési munkák.
45221000-2 Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése.
45222000-9 Felépítményi munkák híd, alagút, akna és aluljáró kivételével.
45223000-6 Szerkezetek építése.
45231000-5, Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése. Csővezeték- és
45232000-2 kábelfektetés járulékos munkája.
45231100-6 Csővezeték általános építési munkái.
45231200-7 Olaj- és gázvezetékek építése.
45231300-8 Víz- és szennyvízvezetékek építése.
45231400-9 Erősáramú vezeték építése.
45231500-0 Sűrített levegős csővezeték építése.
45231600-1 Hírközlési vezetékek építési munkája.
45232100-3 Vízvezeték-építés járulékos munkája.
45232200-4 Nagyfeszültségű vezetékkel kapcsolatos munkák.
45232300-5 Távbeszélő és hírközlési vezetékek építése és kapcsolódó munka.
45232400-6 Szennyvízcsatorna építése.
45233000-9 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása.
45233100-0 Autópálya és közút építése.
45233200-1 Különféle útburkolatok.
45233300-2 Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása.
45234000-6 Vasút és drótköteles szállítóeszköz építése.
45234100-7 Vasútépítés.
45234200-8 Kábellel vontatott közlekedési eszközök.
45235000-3 Repülőterek, kifutópályák és manőverezési felület építése.
45235100-4 Légikikötő építése.
45235200-5 Futópálya építése.
45235300-6 Manőverezési felület építése légi jármű számára.
45236000-0, Terepegyengetés. Színpad építése.
45237000-7
45236100-1 Különféle sportlétesítmények terepegyengetése.
45236200-2 Pihenőterület terepegyengetése.
45236300-3 Temető terepegyengetése.
45237000-7 Színpad építése.
45240000-1 Vízi létesítmények építése.
45241000-8 Kikötőépítés.
45242000-5 Víz melletti pihenési célú létesítmények építése.
45243000-2 Parti védművek.
45244000-9 Tengeri építési munkák.
új CPV–kód
45100000-8
45110000-1
45120000-4
45210000-2
45211000-9
45212000-6
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e
f
g
h
36.

45245000-6
45246000-3
45247000-0
45248000-7
45250000-4

a
b
c
d
e
f
37.
a
b
38.
a
b
c
d
e
39.
a
b
c
d
e
40.
a
b

45251000-1
45252000-8
45253000-5
45254000-2
45255000-9
45259000-7
45260000-7
45261000-4
45262000-1
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45340000-2
45350000-5
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6
45500000-2
45510000-5
45520000-8

Vízkezelő művek számára végzett szivattyúzási és kotrómunkálatok.
Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák.
Gátak, csatornák, öntözőcsatornák és vízvezetékek építése.
Hidromechanikai szerkezetek építése.
Erőművek, bányászati és termelőlétesítmények, olaj- és gáziparhoz
kapcsolódó épületek kivitelezése.
Erőmű és fűtőmű építése.
Szennyvízkezelő, -tisztító és hulladékégető művek építése.
Vegyi feldolgozó üzem kivitelezési munkája.
Bányászati és termelőlétesítmények építése.
Olaj- és gázipari építési munkák.
Üzem javítása és karbantartása.
Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák.
Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák.
Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül.
Épületszerelési munka.
Villamos szerelési munka.
Szigetelési munka.
Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka.
Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése.
Gépészeti szerelések.
Épületbefejezési munka.
Vakolás.
Asztalos- és ácsipari szerelés.
Padló- és falburkolás.
Festés és üvegezés.
Egyéb épületbefejezési munka.
Mély- és magasépítési gépek és berendezések kölcsönzése kezelővel.
Darukölcsönzés kezelővel.
Földmunkagép kölcsönzése kezelővel.
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Szolgáltatás
No. új CPV–kód
Megnevezés
41. 50000000-5 Javítási és karbantartási szolgáltatások.
a
50100000-6 Járművek és azokkal kapcsolatos berendezések javítása, karbantartása és
járulékos szolgáltatása.
b
50200000-7 Légi, vasúti, közúti és vízi járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és
kapcsolódó szolgáltatások.
c
50300000-8 Személyi számítógépek, irodai, távközlési és audiovizuális berendezések
javítása, karbantartása és járulékos szolgáltatások.
d
50400000-9 Gyógyászati és precíziós berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási
szolgáltatások.
e
50500000-0 Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási és
karbantartási szolgáltatások.
f
50600000-1 Biztonsági és védelmi eszközökkel kapcsolatos javítási és karbantartási
szolgáltatások.
g
50700000-2 Épületszerelvény-javítási és -karbantartási szolgáltatások.
h
50800000-3 Különféle javítási és karbantartási szolgáltatások.
42. 51000000-9 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek).
a
51100000-3 Villamos és gépi berendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások.
b
51200000-4 Mérő-, ellenőrző, teszt- és navigációs berendezéssel kapcsolatos szerelési
szolgáltatások.
c
51300000-5 Hírközlési berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások.
d
51400000-6 Gyógyászati és sebészeti berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások.
e
51500000-7 Géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások.
f
51600000-8 Számítógéppel és irodai berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások.
g
51700000-9 Tűzvédelmi berendezésekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások.
h
51800000-0 Fémtartályokkal kapcsolatos szerelési szolgáltatások.
i
51900000-1 Irányító- és ellenőrzőrendszerekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások.
43. 55000000-0 Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások.
a
55100000-1 Szállodaipari szolgáltatások.
b
55200000-2 Kemping és egyéb nem szállodai szálláshely.
c
55300000-3 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások.
d
55400000-4 Italfelszolgálási szolgáltatások.
e
55500000-5 Étkezdei és élelmezési szolgáltatások.
f
55900000-9 Kiskereskedelmi szolgáltatások.
44. 60000000-8 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás).
a
60100000-9 Közúti szállítási szolgáltatások.
b
60200000-0 Vasúti szállítási szolgáltatások.
c
60300000-1 Csővezetékes szállítási szolgáltatások.
d
60400000-2 Légi szállítás.
e
60500000-3 Űrszállítási szolgáltatások.
f
60600000-4 Vízi szállítási szolgáltatások.
45. 63000000-9 Szállítást támogató és kiegészítő szolgáltatások; utazási irodai
szolgáltatások.
a
63100000-0 Árukezelési és tárolási szolgáltatások.
b
63500000-4 Utazási irodák, utazásszervezők szolgáltatásai és idegenvezetői szolgáltatások.
c
63700000-6 Szárazföldi, vízi és légi szállítást támogató szolgáltatások.
46. 64000000-6 Postai és távközlési szolgáltatások.
a
64100000-7 Postai és futárszolgáltatás.
b
64200000-8 Távközlési szolgáltatások.
47. 65000000-3 Közművek, közhasznú szolgáltatások.
a
65100000-4 Vízszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások.
b
65200000-5 Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások.
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c
d
e
48.
a
b
c
d
49.
a
b
c

65300000-6
65400000-7
65500000-8
66000000-0
66100000-1
66500000-5
66600000-6
66700000-7
70000000-1
70100000-2
70200000-3
70300000-4

50.
a
b
c
d
e
f
g
h
51.

71000000-8
71200000-0
71300000-1
71400000-2
71500000-3
71600000-4
71700000-5
71800000-6
71900000-7
72000000-5

a
b
c
d
e
f
g
h
i

72100000-6
72200000-7
72300000-8
72400000-4
72500000-0
72600000-6
72700000-7
72800000-8
72900000-9

52. 73000000-2
a
b
c
d

73100000-3
73200000-4
73300000-5
73400000-6

53.
a
b
c
54.
a
b
c
d
e
f

75000000-6
75100000-7
75200000-8
75300000-9
76000000-3
76100000-4
76200000-5
76300000-6
76400000-7
76500000-8
76600000-9

Áramszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások.
Egyéb energiaforrás és annak szolgáltatása.
Mérőkészülék leolvasási szolgáltatások.
Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások.
Banki és befektetési szolgáltatások.
Biztosítási és nyugdíjbiztosítási szolgáltatások.
Kincstári szolgáltatások.
Viszontbiztosítási szolgáltatások.
Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások.
Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások.
Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos kölcsönzési vagy lízingszolgáltatás.
Ingatlanközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások díjazásos vagy szerződéses
alapon.
Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások.
Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások.
Mérnöki szolgáltatások.
Várostervezési és tájrendezési szolgáltatások.
Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások.
Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások.
Megfigyelési és felügyeleti szolgáltatások.
Vízellátási és hulladékkezelési tanácsadó szolgáltatások.
Laboratóriumi szolgáltatások.
IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás.
Hardver-tanácsadási szolgáltatások.
Szoftverprogramozási és tanácsadási szolgáltatások.
Adatkezelési szolgáltatások.
Internetszolgáltatások.
Számítógépekkel kapcsolatos szolgáltatások.
Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások.
Számítógépes hálózati szolgáltatások.
Számítógép-felülvizsgálati és -tesztelési szolgáltatások.
Számítógépes biztonságimásolat-készítő és katalógus-konvertálási
szolgáltatások.
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói
szolgáltatások.
Kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatások.
Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások.
Kutatás és fejlesztés tervezése és kivitelezése.
Biztonsági és védelmi kérdésekkel kapcsolatos kutatási és fejlesztési
szolgáltatások.
Közigazgatási, honvédelmi és társadalombiztosítási szolgáltatások.
Közigazgatási szolgáltatások.
Közösségi szolgáltatások nyújtása.
Kötelező társadalombiztosításhoz kötődő szolgáltatások.
Olaj- és gáziparral kapcsolatos szolgáltatások.
Gázipari szakmai szolgáltatások.
Olajipari szakmai szolgáltatások.
Fúrási szolgáltatások.
Tengerifúrótorony-elhelyezési szolgáltatások.
Szárazföldi és nyílt tengeri szolgáltatások.
Csővezeték-ellenőrzési szolgáltatások.
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55. 77000000-0

Mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti, méhészeti és akvakultúrával
kapcsolatos szolgáltatások.
Mezőgazdasági szolgáltatások.
Erdészeti szolgáltatások.
Kertészeti szolgáltatások.
Zoológiai szolgáltatások.
Állattenyésztési és -gondozói szolgáltatások.
Vadászati szolgáltatások.
Halászattal kapcsolatos szolgáltatások.
Akvakultúrával kapcsolatos szolgáltatások.
Méhészeti szolgáltatások.
Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel,
nyomtatás és biztonság (a vonatkozó CPV főcsoport a nyomozóirodák és
biztonsági szolgálatok szolgáltatásai kivételével)

a
b
c
d
e
f
g
h
i
56.

77100000-1
77200000-2
77300000-3
77400000-4
77500000-5
77600000-6
77700000-7
77800000-8
77900000-9
79000000-4

a
b
c
d
e
f
g
h
57.
a
b
58.
a
b
c
d
e
f
59.
a
b
c
60.

79100000-5
79200000-6
79300000-7
79400000-8
79500000-9
79600000-0
79800000-2
79900000-3
79700000-1
79710000-4
79720000-7
80000000-4
80100000-5
80200000-6
80300000-7
80400000-8
80500000-9
80600000-0
85000000-9
85100000-0
85200000-1
85300000-2
90000000-7

Jogi szolgáltatások.
Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások.
Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika.
Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások.
Irodai kisegítő szolgáltatások.
Munkaerő-toborzási szolgáltatás.
Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások.
Különféle üzleti és üzlettel kapcsolatos szolgáltatások.
Nyomozóirodák és biztonsági szolgálatok szolgáltatásai.
Biztonsági szolgáltatások
Nyomozási szolgáltatások
Oktatási és képzési szolgáltatások.
Elemi oktatási szolgáltatások.
Középiskolai oktatási szolgáltatások.
Felsőoktatási szolgáltatások.
Felnőtt- és egyéb oktatási szolgáltatások.
Képzési szolgáltatások.
Védelmi és biztonsági kérdésekkel kapcsolatos képzési szolgáltatások.
Egészségügyi és szociális gondozási szolgáltatások.
Egészségügyi szolgáltatások.
Állat-egészségügyi szolgáltatások.
Szociális gondozás és kapcsolódó szolgáltatások.
Szennyvíz- és hulladéktisztítási és környezetvédelmi szolgáltatások (a
vonatkozó CPV főcsoport a takarítási és higiéniai szolgáltatások
kivételével)

a
b
c

90400000-1
90500000-2
90600000-3

d
61.
a
b
62.
a
b
c
d
e

90700000-4
90900000-6
90910000-9
90920000-2
92000000-1
92100000-2
92200000-3
92300000-4
92400000-5
92500000-6

Szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások.
Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások.
Köztisztasági hulladékszállítási szolgáltatások városi és vidéki területeken, és
kapcsolódó szolgáltatások.
Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások.
Takarítási és higiéniai szolgáltatások.
Takarítási szolgáltatások
Üzemekkel kapcsolatos higiéniai szolgáltatások
Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén.
Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások.
Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatás.
Szórakoztatási szolgáltatások.
Hírügynökségi szolgáltatások.
Könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatások.

10

f
g
63.
a
b
c
d
e

92600000-7
92700000-8
98000000-3
98100000-4
98200000-5
98300000-6
98500000-8
98900000-2

Sportszolgáltatások.
Internetkávézó-szolgáltatások.
Egyéb közösségi, szociális és személyi szolgáltatások.
Tagsággal rendelkező szervezettel kapcsolatos szolgáltatások.
Esélyegyenlőséggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások.
Különféle szolgáltatások.
Magánháztartás alkalmazottakkal.
Területen kívüli szervezetek és testületek által nyújtott szolgáltatások.
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