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 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; ajándékcsomagolás; áramellátás; árukirakodási

szolgáltatások; áruk raktározása (1); áruk raktározása (2); árusító automaták feltöltése; áruszállítás;

autóbuszkölcsönzés (1); autóbuszkölcsönzés(2); autóbuszok működtetése; autókölcsönzés; autómegosztási

szolgáltatások; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; autószállítás; bankautomaták készpénzfeltöltése;

betegszállítás; bútorszállítás; búvárharangok kölcsönzése; búvárruhák kölcsönzése;csatornazsilipek működtetése;

csomagkézbesítés, csomagszállítás; dereglye, folyami uszály szolgáltatások; elektromos borhűtő szekrények

kölcsönzése; elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok (fizikai) tárolása; energiaszolgáltatás;

fagyasztóládákkölcsönzése; folyami szállítás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére]; fuvarozás,

áruszállítás; fuvarozás szekérrel, talicskával; garázsok bérlése; gépkocsi tetőcsomagtartók kölcsönzése; hajók,

csónakok kölcsönzése; hajórakodás; hajóutakszervezése; hajózási ügynökség; helyfoglalás szállítással

kapcsolatban; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazással kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban;

járművek kölcsönzése és bérbeadása; jégtörő szolgáltatások; kalauzoló szolgáltatás;kirándulások, túrák,

társasutazások szervezése; komphajón történő szállítás; költöztetés; közlekedési információ; légi szállítás; lovak

kölcsönzése; megfeneklett hajók mentése (1); megfeneklett hajók mentése (2); mélyhűtők kölcsönzése

fagyasztottélelmiszerekhez; mentési szolgáltatások (1); mentési szolgáltatások (2]; műholdak fellövése mások

számára; műszaki mentés meghibásodott járművek részére; navigációs rendszerek bérbeadása; őrzött

értékszállítás; palackozási szolgáltatások; páncélautósszállítás; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek

bérbeadása; poggyász raktározás; polgári drónok irányítása; postai úton rendelt áruk kézbesítése;

postaküldemények bérmentesítése; raktárak bérbeadása; raktározási információk; repülőgép

kölcsönzés;repülőgépmotorok bérbeadása; sétahajó szolgáltatások; sofőrszolgáltatás; szállítás; szállítás

csővezetéken; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz; szállítási

ügynökség; szállítás uszállyal; szállítmányozás;szállítmányozási ügynökség; szemétszállítás és -tárolás; tároló

tartályok kölcsönzése; taxi szolgáltatások; teheráru szállítmányozás; teherhordás [hordár szolgáltatások];

telekocsi-szolgáltatások; tengeri szállítás; termékek csomagolása (1); termékekcsomagolása (2); tolószékek

kölcsönzése; traktorok bérbeadása; turistavízumok, útlevelek és utazási okmányok; beszerzése külföldre utazók

számára; újrafelhasználható áruk gyűjtése [szállítás]; újságkihordás, kézbesítés; utaskísérés;

utasszállításiszolgáltatások szervezése mások; számára online alkalmazáson keresztül; utazás és utasok szállítása

[1); utazás és utasok szállítása (2); üzenet kézbesítés; vasúti szállítás; vasúti teherkocsik bérbeadása; versenyautók

kölcsönzése; villamosközlekedés;virágküldő szolgálat; víz alatti mentés; vízelosztás (1); vízelosztás (2); vízi

járművek tárolása; vízi járművel történő szállítás; vontatás; vontatás [szállítás]; hulladékgyűjtés; hulladéktárolás;

hulladékszállítás; hulladékeltávolítás; hulladékokelszállítása; hulladék szállítása hulladéklerakó helyekre;

hulladékszállítási szolgáltatások; háztartási hulladék összegyűjtése; szemétgyűjtés; szemétkezelés [szállítás];

 hulladékgyűjtés [kizárólag szemétszedés]; ipari hulladék begyűjtése.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

élelmiszerek és italok tartósítása; ipari hulladékok kezelése; 3D nyomtatás; ablaküveg színezése
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felületbevonással; állatkitömés, taxidermia; állatoklevágása; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok,

kelmék beszegése; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; aranybevonat készítése (1); aranybevonat

készítése (2]; borok termelése mások javára; bőrfestés; bőrmegmunkálás; bőrökkikészítése; cipőfestés; cserzés;

csiszolás [2]; élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek fagyasztása; élelmiszerek füstölése; energiatermelés;

értéknövelő újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás]; étel- és italpasztörizálási szolgáltatások;ezüstözés;

fagyasztásos tartósítási szolgáltatások; fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; felvetés [szövés]; fémek

bevonása [1]; fémek bevonása [2]; fémek hőkezelése, edzése; fémkezelés; fémöntés; fényképnyomtatás;

fénynyomat, fotogravűr;fényszedési szolgáltatások; festési szolgáltatások; filmelőhívás; fogtechnikusi

szolgáltatások; forrasztás; fűtési berendezések kölcsönzése; galvanizálás; generátorok kölcsönzése;

gépjárműablakok színezése; gyapjúfeldolgozás; gyümölcspréselés; hegesztésiszolgáltatások; hímzés;

homokfúvási szolgáltatások; hulladék- és szemétégetés; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladék és szemét

újrahasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása;

információanyagkezelésről; kadmiumozás; kallózás, ványolás; kazánkovács szolgáltatásai; kazánok kölcsönzése;

kenyér egyedi igények szerinti előállítása; kerámiakészítés; kovácsolás; könyvkötészet; kőolaj-feldolgozás (1);

kőolaj-feldolgozás (2); köszörülés;kötőgépek kölcsönzése; krómozás; kulcsmásolás; laminálás, nyújtás;

légkondicionáló berendezések kölcsönzése; légtisztítás; levegő szagtalanítása (1); levegő szagtalanítása (2);

lézergravírozás; lisztőrlés; litografálás, kőnyomás; mágnesezés; marás[forgácsolás]; mérték utáni szabóság;

metszés, vésés; mintanyomás; mozifilmek feldolgozása; műtárgyak bekeretezése; nikkelezés; nyeregkészítés,

szíjgyártó munkák; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; ónozás, ónbevonás; optikai

üvegcsiszolása; papír simítás (1); papír simítás (2); polírozás [csiszolás]; ruhaanyag festése (1]; ruhaanyag festése

[2]; ruhaanyagok előzsugorítása, beavatása; ruhaanyagok gyűrésállóvá tétele; ruhaanyagok szabása; ruhák

átalakítása; sörfőzés; steppelés;színszétválasztás; színtelenítés, festék lemaratása; szitanyomás; szőrmebundák

egyedi fazonigazítása; szőrmefestés; szőrmék fényezése; szőrme moly elleni kezelése; szőrme szatinálása;

szövetek tűzállóvá tétele; szűcsmunkák; tanácsadás a borkészítésterén; textilanyagok fehérítése; textilanyagok

kalanderezése, mángorlása; textilanyagok kikészítése, appretúrája (1); textilanyagok kikészítése, appretúrája (2);

textilanyagok molymentesítése; textília impregnálása, vízhatlanná tétele; üvegfúvás; varrás;veszélyes anyagok

ártalmatlanítása; vízkezelés; vulkanizálás [anyagkezelés]; hulladékkezelés; hulladékmegsemmisítés;

hulladékeltávolítás, szállítás [hulladékkezelés]; hulladék újrahasznosítás; hulladékok bedarálása;

 hulladékkezelés[újrahasznosítás];hulladékanyagok kezelése; szemét megsemmisítés.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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