Acél tárolóeszköz gyártása Výroba ocelových sudů a podobných nádob
Acélcsőgyártás Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
Acélöntés Výroba odlitků z oceli
Adatfeldolgozási szolgáltatás Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti
szolgáltatás Administrativní, kancelářské
a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
Adminisztratív-, kiegészítő szolgáltatás
Administrativní a kancelářské činnosti
Ágybetét gyártása Výroba matrací
Akkumulátor, szárazelem gyártása Výroba
baterií a akumulátorů
Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy,
rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi
Alapfokú oktatás Primární vzdělávání
Alapkezelés Správa fondů
Alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
Alkotóművészet Umělecká tvorba
Állat-egészségügyi ellátás Veterinární činnosti
Állattenyésztés Živočišná výroba
Állattenyésztési szolgáltatás Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Almatermésű, csonthéjas termesztése Pěstování jádrového a peckového ovoce
Alsóruházat gyártása Výroba osobního
prádla
Általános épülettakarítás Všeobecný úklid
budov
Általános járóbeteg-ellátás Všeobecná ambulantní zdravotní péče
Általános középfokú oktatás Sekundární
všeobecné vzdělávání
Általános közigazgatás Všeobecné činnosti
veřejné správy
Általános rendeltetésű gép gyártása Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Alumíniumgyártás Výroba a hutní zpracování hliníku
Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása Výroba elektrických rozvodných
a kontrolních zařízení
Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
Maloobchod s audio- a videozařízením
Bányászati szolgáltatás Podpůrné činnosti
při těžbě

Bányászati, építőipari gép gyártása Výroba
strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme Velkoobchod s těžebními
a stavebními stroji a zařízením
Barnaszén-, lignitbányászat Těžba a úprava
hnědého uhlí
Baromfihús feldolgozása, tartósítása Zpracování a konzervování drůbežího masa
Baromfitenyésztés Chov drůbeže
Befejező építés Kompletační a dokončovací
práce
Befektetési-közvetítés Činnosti trustů, fondů
a podobných finančních subjektů
Befektetés-közvetítés Činnosti trustů, fondů
a podobných finančních subjektů
Belvízi áruszállítás Vnitrozemská vodní nákladní doprava
Belvízi személyszállítás Vnitrozemská vodní
osobní doprava
Bentlakásos, nem kórházi ápolás Pobytové
služby sociální péče
Betakarítást követő szolgáltatás Posklizňové činnosti
Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása Výroba betonových, cementových
a sádrových výrobků
Biotechnológiai kutatás, fejlesztés Výzkum
a vývoj v oblasti biotechnologie
Biztonsági rendszer szolgáltatás Činnosti
související s provozem bezpečnostních systémů
Biztonsági, nyomozói tevékenység Bezpečnostní a pátrací činnosti
Biztosítás Pojištění
Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok
(kivéve: kötelező társadalombiztosítás)
Pojištění, zajištění a penzijní financování,
kromě povinného sociálního zabezpečení
Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység Pomocné činnosti související
s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Bontás Demolice
Bontás, építési terület előkészítése Demolice a příprava staveniště
Bőr nagykereskedelme Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi
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Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása Výroba
usní a souvisejících výrobků
Bőr, szőrme kikészítése Činění a úprava
usní (vyčiněných kůží); zpracování
a barvení kožešin
Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin;
výroba brašnářských, sedlářských
a podobných výrobků
Bőrruházat gyártása Výroba kožených
oděvů
Burgonyafeldolgozás, -tartósítás Zpracování a konzervování brambor
Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki
nagykereskedelme Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
s nábytkem, železářským zbožím
a potřebami převážně pro domácnost
Bútor, lakberendezési tárgy javítása Opravy nábytku a bytového zařízení
Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme Velkoobchod s nábytkem,
koberci a svítidly
Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási
cikk kiskereskedelem Maloobchod
s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky
převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
Bútorgyártás Výroba nábytku
Cement-, mész-, gipszgyártás Výroba cementu, vápna a sádry
Cementgyártás Výroba cementu
Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Vydávání adresářů a jiných seznamů
Citrusféle termesztése Pěstování citrusových plodů
Csap, szelep gyártása Výroba ostatních potrubních armatur
Csapágy, erőátviteli elem gyártása Výroba
ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích
prvků
Csiszolótermék gyártása Výroba brusiv
Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby
Csomagolás Balicí činnosti
Csővezetékes szállítás Potrubní doprava
Cukor, édesség, nagykereskedelme Velkoobchod s cukrem, čokoládou
a cukrovinkami
Cukorgyártás Výroba cukru
Cukornádtermesztés Pěstování cukrové třtiny

Desztillált szeszes ital gyártása Destilace,
rektifikace a míchání lihovin
Dísznövény nagykereskedelme Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami
Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelem Maloobchod
s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně
Divat-, formatervezés Specializované návrhářské činnosti
Divatékszer gyártása Výroba bižuterie
a příbuzných výrobků
Dohányáru nagykereskedelme Velkoobchod s tabákovými výrobky
Dohányáru-kiskereskedelem Maloobchod
s tabákovými výrobky
Dohánytermék gyártása Výroba tabákových
výrobků
Dohánytermesztés Pěstování tabáku
Édesség gyártása Výroba kakaa, čokolády
a cukrovinek
Édesvízi halászat Sladkovodní rybolov
Édesvizi halgazdálkodás Sladkovodní akvakultura
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása Regulace činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí,
kromě sociálního zabezpečení
Egészségügyi kerámia gyártása Výroba keramických sanitárních výrobků
Égetett agyag építőanyag gyártása Výroba
pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic
a podobných výrobků
Egyéb állat tenyésztése Chov ostatních zvířat
Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Egyéb áruk piaci kiskereskedelme Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích
Egyéb bányászat Ostatní těžba a dobývání
Egyéb bányászati szolgáltatás Podpůrné
činnosti při ostatní těžbě a dobývání
Egyéb befejező építés m.n.s. Ostatní kompletační a dokončovací práce
Egyéb bentlakásos ellátás Ostatní pobytové
služby sociální péče
Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
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