3. melléklet a 2015. évi CXLIII. törvényhez
Szociális és egyéb szolgáltatások
CPV-kód
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0;
79622000-0 [Háztartási kisegítő személyzettel való
ellátási szolgáltatások] 79624000-4 [Ápolószemélyzettel
való ellátási szolgáltatások] valamint

Leírás

79625000-1 [Egészségügyi személyzettel való ellátási
szolgáltatások] 85000000-9-től 85323000-9-ig; 981331005, 98133000-4; 98200000-5, 98500000-8 [Magánháztartás
Egészségügyi, szociális és ezekhez
alkalmazottakkal] valamint
kapcsolódó szolgáltatások
98513000-2-től 98514000-9-ig [Háztartásoknak nyújtott
munkaerőszolgáltatások, ügynökségi alkalmazottak
által háztartásoknak nyújtott szolgáltatások, irodai
alkalmazottak által háztartásoknak nyújtott
szolgáltatások, ideiglenes alkalmazottak által
háztartásoknak nyújtott szolgáltatások, bejárónői
szolgáltatások és háztartási szolgáltatások]
85321000-5 és 85322000-2, 75000000-6 [Közigazgatási,
honvédelmi és társadalombiztosítási szolgáltatások]
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 79995000-5-től
79995200-7-ig; 80000000-4-től Oktatási és képzési
szolgáltatások 80660000-8-ig; 92000000-1-től 927000008-ig2 79950000-8 [Kiállítás, vásár és
kongresszusszervezési szolgáltatások] 79951000-5
[Szemináriumszervezési szolgáltatások] 79952000-2
[Rendezvényszervezési szolgáltatások] 79952100-3
[Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások]
79953000-9 [Fesztiválszervezési szolgáltatások]
79954000-6 [Partiszervezési szolgáltatások] 79955000-3
[Divatbemutató-rendezési szolgáltatások] 79956000-0
[Vásár- és kiállításszervezési szolgáltatások]

Közigazgatási, szociális, oktatási,
egészségügyi és kultúrával kapcsolatos
szolgáltatások

75300000-9

Kötelező társadalombiztosításhoz kötődő
szolgáltatások3

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3,
75313100-4, 75314000-0,75320000-5, 75330000-8,
75340000-1

Segélyekkel, támogatásokkal és juttatásokkal
kapcsolatos szolgáltatások

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 és
98130000-3

Egyéb közösségi, szociális és személyi
szolgáltatások, ideértve a szakszervezetek
által nyújtott szolgáltatásokat, a politikai
szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat, a
fiatalok szövetségei által nyújtott
szolgáltatásokat és a tagsággal rendelkező
különféle szervezettel kapcsolatos
szolgáltatásokat
Vallási szolgáltatások

98131000-0
55100000-1-től 55410000-7-ig; 55521000-8-tól 55521200Szállodai és éttermi szolgáltatások
0-ig [55521000-8 Élelmiszer-ellátási szolgáltatások

magánháztartások számára, 55521100-9 Ebédszállítási
szolgáltatások, 55521200-0 Házhozszállítási
szolgáltatások] 55520000-1 Élelmezési szolgáltatások
55522000-5 Élelmezési szolgáltatások szállítási
vállalatok számára 55523000-2 Élelmezési
szolgáltatások egyéb vállalatok és intézmények
számára
55524000-9 Iskolai élelmezési szolgáltatások 55510000-8
Étkezdei szolgáltatások
55511000-5 Étkezdei és egyéb korlátozott vevőkörű
büfészolgáltatás 55512000-2 Büféüzemeltetési
szolgáltatások 55523100-3 Iskolai ebédszolgáltatás
Jogi szolgáltatások, amennyiben azok a 10.
cikk d) pontja értelmében nincsenek kizárva a
hatály alól.
75100000-7-től 75120000-3-ig; 75123000-4;5 75125000-8- Egyéb közigazgatási és kormányzati
tól 75131000-3-ig
szolgáltatások
75200000-8-tól 75231000-4-ig
Közösségi szolgáltatások nyújtása
Büntetés-végrehajtási szolgáltatások,
közbiztonsággal kapcsolatos szolgáltatások,
75231210-9-től 75231230-5-ig; 75240000-0-tól 75252000mentési szolgáltatások, amennyiben a 10. cikk
7-ig; 794300000-7; 98113100-9
h) pontja nem zárja ki őket az irányelv hatálya
alól
79700000-1-től 79721000-4-ig [Nyomozóirodák és
biztonsági szolgálatok szolgáltatásai, biztonsági
szolgáltatások, riasztásfigyelési szolgáltatások, őrzési
szolgáltatások, felügyeleti szolgáltatások,
követőrendszerrel kapcsolatos szolgáltatások,
szökevénykeresési szolgáltatások, járőrözési
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások
szolgáltatások, azonosítóigazolványkibocsátási
szolgáltatások, nyomozási szolgáltatások és
nyomozóirodai szolgáltatások] 79722000-1[Grafológiai
szolgáltatások] 79723000-8 [Hulladékvizsgálati
szolgáltatások]
98900000-2 [Területen kívüli szervezetek és testületek
által nyújtott szolgáltatások]
Nemzetközi szolgáltatások
98910000-5 [Nemzetközi szervezetek és testületek által
nyújtott szakszolgáltatás]
64000000-6 [Postai és távközlési szolgáltatások]
64100000-7 [Postai és futárszolgáltatás] 64110000-0
[Postai szolgáltatások]
Postai szolgáltatások
64111000-7 [Újságokkal és időszaki kiadványokkal
kapcsolatos postai szolgáltatások]
79100000-5-től 79140000-7-ig; 75231100-5;4

64112000-4 [Levelekkel kapcsolatos postai
szolgáltatások]
64113000-1 [Csomagokkal kapcsolatos postai
szolgáltatások]
64114000-8 [Postahivatali szolgáltatások]
64115000-5 [Postafiók-kölcsönzés]
64116000-2 [Postai küldeménymegőrzési (poste
restante)
szolgáltatások]
64122000-7 [Belső irodai kézbesítési szolgáltatások]
50116510-9 [Gumiabroncs vulkanizálása] 71550000-8
[Kovácsműhely-szolgáltatások]

Különféle szolgáltatások

