Ábrakészítő szoftvercsomag balík
programů pro tvorbu grafů
Ábrakészítő szoftverek fejlesztésével
kapcsolatos szolgáltatások vývoj
programového vybavení pro tvorbu grafů
Abrosz ubrusy
Acél csatlakozólemezek kolejnicové spojky,
z oceli
Acél ocel
Acélszerkezetek építése stavba ocelových
konstrukcí
Acetilén acetylen
Ácsipari szerelési munka tesařské práce
Ácskapocs sponky
Adagolóautomaták dávkovače
Adagolóberendezések dávkovací zařízení
Adagolókészletek dávkovací sady
Adagolószivattyú dávkovací čerpadla
Adapter lombikokhoz,
rázógépekre adaptér na baňku pro
třepačky
Adat- és hanghordozók zvuková a datová
media
Adatátviteli berendezések zařízení pro
přenos dat
Adatátviteli hálózati berendezések
javítása opravy zařízení datové sítě
Adatátviteli kábel koaxiális
vezetővel zařízení pro přenos dat kabelové
s koaxiálním vodičem
Adatátviteli kábel pro přenos dat kabelové
Adatátviteli szolgáltatások přenos dat
Adatbázis-kezelési rendszerek systémy pro
správu databází
Adatbázis-kezelő és operációsrendszerszoftverek fejlesztésével kapcsolatos
szolgáltatások vývoj databázového
programového vybavení a operačního
programového vybavení
Adatbáziskezelő-szoftver fejlesztési
szolgáltatások vývoj databázového
programového vybavení
Adatbeviteli kellékek příslušenství pro
vkládání dat
Adatbeviteli szolgáltatások zadávání dat
Adatcserélő-szoftvercsomag balík
programů pro výměnné systémy
Adatelemzési szolgáltatások analýza dat
Adat-előkészítési szolgáltatások příprava
dat
Adatfeldolgozási szolgáltatások zpracování
dat
Adatfeldolgozó berendezés zařízení pro
zpracovávání dat
Adatfeldolgozó gépek (hardver) stroje na
zpracování dat (technické vybavení)

A bőrgyógyászat és a csont- és
izomrendszer gyógyszerei dermatologika
a léčivé přípravky pro muskuloskeletální
systém
A bőrgyógyászat
gyógyszerei dermatologika
A légút obstruktív betegségeinek
gyógyszerei léčivé přípravky pro
onemocnění spojená s obstrukcí dýchacích
cest
A levegőszennyezés felügyeletével vagy
mérésével kapcsolatos
szolgáltatások monitorování a měření
znečištění ovzduší
A levegőszennyezéssel kapcsolatos
szolgáltatások služby související s řízením
přírodních zdrojů a strategickým
plánováním ochrany
A rennin-angistenzin rendszerre ható
szerek látky ovlivňující reninangiotensinový systém
A szív és az érrendszer gyógyszerei léčivé
přípravky pro kardiovaskulární systém
A tápcsatorna és az anyagcsere
gyógyszerei léčivé přípravky pro zažívací
trakt a metabolismus
A tengeri környezet megőrzésével
kapcsolatos stratégiai
tervezés strategické plánování ochrany
mořského prostředí
A tőkehalfélék családjába tartozó
halak ryby čeledi treskovitých
A vér és a vérképző szervek
gyógyszerei léčivé přípravky pro krev
a krvetvorné orgány
A vér, a vérképző szervek, illetve a szív és
az érrendszer gyógyszerei léčivé
přípravky pro krev, krvetvorné orgány
a kardiovaskulární systém
A vízszennyezéssel kapcsolatos
szolgáltatások služby související se
znečišťováním vody
Ablak beszerelése instalace oken
Ablakfüggönyök, vitrázsok záclony
Ablaki légkondicionáló
berendezés klimatizační zařízení okenního
typu
Ablakkeret beszerelése instalace okenních
rámů
Ablakkeretek okenní rámy
Ablakok okna
Ablakok, ajtók és kapcsolódó áruk okna,
dveře a související položky
Ablakredőny beszerelése instalace
a montáž okenic
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revizí zaměřených na životní prostředí
v jednotlivých odvětvích
Aggregátum plniva do betonu
Agyag és kaolin jíly a kaolin
Agyag jíly
Agyaggalamb-lövészet
felszerelései vybavení pro střelbu na letící
cíle
Ágyfüggöny drapérie
Ágynemű-hajtogató gépek stroje pro
skládání ložního prádla
Ágyneművasaló és -hajtogató gépek stroje
pro žehlení a skládání ložního prádla
AIDS-megelőző készletek soupravy pro
prevenci AIDS
Ajakbalzsam balzám na rty
Ajándékok és jutalmak dárky a ceny
Ajtó beszerelése instalace dveří
Ajtó és ablak beszerelése instalace dveří
a oken
Ajtók dveře
Ajtókeret beszerelése instalace dveřních
rámů
Ajtószelvények dveřní křídla
Ajtótáblák okenice
Akasztós irattárolók závěsné kartotéky
Akkumulátorok, primer elemek és primer
telepek akumulátory, galvanické články
a baterie
Akkumulátortöltők nabíječky baterií
Aknaelemek prvky vstupních šachet
Aknaészlelő berendezések detekční
zařízení pro miny
Aknafedelek poklopy vstupních šachet
Aknakeretek rámy vstupních šachet
Aknakutatási szolgáltatások odstraňování
min
Aknászhajók és segédhajók minové bitevní
a pomocné lodě
Aknaürítési szolgáltatások vypouštění stok
Aknavadász/aknaszedő minolovky
Aknavetők alkatrészei součásti minometů
Aknavetők minomety
Akne elleni szerek přípravky k léčbě akné
Akrilsav észterei estery kyseliny akrylové
Aktív szén aktivní uhlí
Aktív talajréteg (humusz) ornice
Akupunktúrás és kiropraktikai
szolgáltatások akupunktura a chiropraxe
Akupunktúrás szolgáltatások akupunktura
Akusztikus és vetítő
mikroszkópok akustické a projekční
mikroskopy
Akusztikus eszközök akustické přístroje
Akusztikus mélységmérők zvukové
hloubkoměry

Adatgyűjtési és -egybevetési
szolgáltatások sběr a zařazování dat
Adatgyűjtő rendszerek systémy
k pořizování dat
Adathálózat-kezelési és -támogatási
szolgáltatások správa a podpora datových
sítí
Adathálózat-támogatási
szolgáltatások podpora datových sítí
Adathordozó anyagok media na přenos dat
Adatkazetták datové kazety
Adatkezelési szolgáltatások datové služby
Adatkonvertálási szolgáltatások konverze
dat
Adatközlési berendezések zařízení pro
datovou komunikaci
Adatrögzítési szolgáltatások sběr dat
Adatszolgáltatási
szolgáltatások poskytování dat
Adattárolási szolgáltatások ukládání dat
Adatvédelmi szoftvercsomag balík
programů pro zabezpečení dat
Adatvédelmiszoftver-fejlesztési
szolgáltatások vývoj programového
vybavení pro zabezpečení dat
Addiktológiai kezelés léčba závislostí
Adminisztrációs szoftvercsomag balík
programů pro administrativu
Adóbevallási szoftvercsomag balík
programů pro plánování daní
Adóbevallási szoftverek fejlesztésével
kapcsolatos szolgáltatások vývoj
programového vybavení pro plánování
daní
Adogatógépek odpalovací stroje
Adó-tanácsadói szolgáltatások daňové
poradenství
Adott tevékenységre vonatkozó
környezetvédelmi felülvizsgálattal
kapcsolatos szolgáltatások provádění
revizí zaměřených na životní prostředí při
specifických činnostech
Adó-vevő berendezések kombinované
vysílače a přijímače
Adóvisszatérítés-előkészítési
szolgáltatások příprava daňových přiznání
Adózással kapcsolatos
szolgáltatások finanční služby
Aeroszolok és vegyszerek korong
formában aerosoly a chemické látky ve
tvaru disků
Aeroszolok aerosoly
Áfonya brusinky
Ágazati környezetvédelmi felülvizsgálattal
kapcsolatos szolgáltatások provádění
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Akusztikus mikroszkópok akustické
mikroskopy
Akvakultúrával kapcsolatos
szolgáltatások služby v oblasti
akvakultury
Akváriumok akvária
Alacsony aktivitású nukleáris hulladék
csomagolása balení slabě radioaktivního
jaderného odpadu
Alacsony aktivitású nukleáris hulladék
szállítása přeprava slabě radioaktivního
jaderného odpadu
Alacsony feszültségű szerelés instalace
a montáž zařízení nízkého napětí
Alacsony kéntartalmú
fűtőolajak spalitelné oleje s nízkým
obsahem síry
Alacsony zsírtartalmú tejszín tekutá
smetana do kávy
Alagútbéleléssel kapcsolatos építési
munkák výstavba tunelových ostění
Alagútdíj-szedési szolgáltatások výběr
tunelového mýta
Alagútdiódák tunelové diody
Alagútépítés stavební úpravy tunelů
Alagút-üzemeltetési
szolgáltatások provozování tunelů
Alagútvilágítás osvětlení tunelů
Alállomás építése výstavba rozvoden
Alapfém obecné kovy
Alapozás és ivóvízkútfúrás zakládací práce
a vrtání studní
Alapozás zakládací práce
Alaptervezési szolgáltatások projektování
základů
Alárendelt út építése výstavba vedlejších
komunikací
Alátétek pikolóhoz vytěráky pro pikoly
Alátétgyűrük podložky
Albumin albumin
Álcaruha maskovací bundy
Álcázóhuzatok maskovací plachty
Aldehid, keton, szerves peroxidok és
éter aldehydy, ketony, organické peroxidy
a ethery
Aldehidvegyületek oxigénfunkciós
csoporttal sloučeniny s aldehydickou
funkcí
Algák chaluhy
Aljnövényzet/bozót eltávolítási
munka odklízení sutě
Aljzatbeton-simítás pokládání
vyrovnávacího potěru na podlahy
Alkálifémek alkalické kovy

Alkalmazási szoftverek programozási
szolgáltatásai programování aplikačního
programového vybavení
Alkalmazásszolgáltatás
nyújtása poskytovatelé aplikačních služeb
Alkalmazottáthelyezési (költöztetési)
szolgáltatások přeložení zaměstnanců
Alkatrészek és tartozékok
motorkerékpár-oldalkocsihoz součásti
a příslušenství pro postranní vozíky
Alkatrészek hadihajókhoz součásti pro
válečné lodě
Alkatrészek katonai repülési
felszerelésekhez součásti pro vojenská
letecká a kosmická zařízení
Alkatrészek számítógéphez součásti
počítačů
Alkatrészek, tartozékok és kellékek
számítógéphez součásti, příslušenství
a doplňky pro počítače
Alkohol alkohol
Alkohollepárló üzem építési
munkái výstavba lihovarů
Alkoholmentes italok nealkoholické nápoje
Alkoholok, fenolok, fenol-alkoholok és
ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy
nitrozoszármazékai, ipari
zsíralkoholok alkoholy, fenoly,
fenolalkoholy a jejich halogen-, sulfo-,
nitro- nebo nitrosoderiváty, technické
mastné alkoholy
Alkoholszármazékok alkoholové deriváty
Alközponti berendezések zařízení
vedlejších stanic
Állandó kapacitású kondenzátorok pevné
kondenzátory
Állandó szövegű jelzések trvalé informační
tabule
Állásközvetítési szolgáltatás umísťování
pracovníků
Állat-egészségügyi
szolgáltatások veterinární služby
Állati gyapjú, nyers irha és nyers
bőr živočišná vlna, kůže a kožky
Állati nyers bőr zvířecí kožky
Állati szőr zvířecí chlupy
Állati takarmány előkészítésére szolgáló
gép stroje pro přípravu krmiva pro zvířata
Állati takarmányok krmiva
Állati termék produkty živočišné výroby
Állati termékek és kapcsolódó
termékek produkty živočišné výroby
a související produkty
Állati termékek, hús és
húskészítmények živočišné produkty,
maso a masné výrobky
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Állati vagy növényi eredetű
trágyák živočišná nebo rostlinná hnojiva
Állati vagy növényi olaj oleje živočišné
a rostlinné
Állati vagy növényi olajok és zsírok oleje
a tuky živočišné a rostlinné
Állati vér zvířecí krev
Állati zsír živočišné tuky
Állatkert terepegyengetése vyrovnávání
povrchu pro zoo
Állatkerti szolgáltatások zoologické
zahrady
Állattenyésztési és -gondozói
szolgáltatások chovatelské služby (kromě
veterinárních)
Állattenyésztési termékek produkty chovu
hospodářských užitkových zvířat
Álló centrifugák odstředivky stojící na zemi
Állóhajóval kapcsolatos
szolgáltatások provoz pohotovostních lodí
Állólámpák stojací lampy
Állományszervező szerverek souborové
servery
Állórészhűtő vízrendszerek vodní systémy
pro chlazení statorů
Állszíj, sisakszíj podbradní pásky pro
kloboučnické zboží
Állvány papírtömbös táblához stojany
k flipchartům
Állványozás lešenářské práce
Állványzat szétszerelése demontáž lešení
Állványzati szerkezetek konstrukce lešení
Állványzatok lešení
Alma jablka
Alma, körte és birs jablka, hrušky a kdoule
Almabor és egyéb gyümölcsborok mošty
a ostatní kvašené nápoje
Almabor mošty
Almalé jablečná šťáva
Álmennyezet beszerelése instalace
a montáž zavěšených podhledů
Álpadló lerakása pokládka dvojitých
podlah
Álpadló falešné podlahy
Alsónadrág spodní kalhotky
Alsónemű spodní prádlo
Altalaj podzákladí
Altalaj-felmérési szolgáltatások podzemní
průzkum
Általános célú géppel és berendezéssel
kapcsolatos szerelési
szolgáltatások instalace a montáž strojů
a zařízení pro všeobecné účely
Általános csomagkapcsolt
rádiószolgáltatás (GPRS) služby GPRS

Általános felelősségbiztosítási
szolgáltatások pojištění všeobecné
odpovědnosti za škodu
Általános fertőzésellenes szerek
szisztémás használatra és
vakcinák antiinfektiva pro systémové užití
a očkovací látky
Általános fertőzésellenes szerek
szisztémás használatra, vakcinák,
daganatellenes és immunmodulátor
szerek antiinfektiva pro systémové užití,
očkovací látky, antineoplastika
a imunomodulátory
Általános kezelőszoftver-csomag balík
univerzálních obslužných programů
Általános kezelőszoftver-fejlesztési
szolgáltatások vývoj univerzálního
obslužného programového vybavení
Általános kormányzati személyzeti
szolgáltatások personální služby pro
vládní instituce
Általános közszolgáltatás služby pro
širokou veřejnost
Általános mérnöki támogatási
szolgáltatások podpora stavebního
inženýrství
Általános mérnöki tanácsadó
szolgáltatások poradenství v oblasti
stavebního inženýrství
Általános mobilrádiós szolgáltatások
(GMRS) obecné mobilní radiové služby
(GMRS)
Általános mobilrádiós
szolgáltatások/családi rádiós
szolgáltatások (GMRS/FRS) obecné
mobilní radiové služby/skupinové radiové
služby (GMRS/FRS)
Általános orvosi szolgáltatások všeobecní
lékaři
Általános vezetői tanácsadó
szolgáltatások všeobecné podnikové
poradenství
Általános, tömörítő és nyomtatókezelő
szoftvercsomag balík univerzálních
obslužných programů a programů pro
kompresi dat a tisk
Általános, tömörítő- és nyomtatókezelő
szoftverek fejlesztésével kapcsolatos
szolgáltatások vývoj univerzálního
obslužného programového vybavení
a programového vybavení pro kompresi
dat a tisk
Altkürtök altové rohy
Aludttej zahuštěná smetana
Alumínium hliník
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