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I. MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK AZ A–M FEJEZETEKHEZ AZ 
ÁRUK ÉS ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK TEKINTETÉBEN 

 
A kiegészítő szójegyzék 19 fejezetből (és 42 csoportból) áll. Néhány fejezet rendeltetése az, hogy kiegészítő 
meghatározásokkal szolgáljon az árukhoz és építési beruházásokhoz – ilyenek az „A–M” fejezetek –, illetve 
a szolgáltatásokhoz – ilyenek a „P–U” fejezetek. 
 
Az „Egyéb jellemzők – közlekedés” című „M” fejezet az áru- és szolgáltatási kódokra vonatkozó kiegészítő 
meghatározások nyújtására használható.  
 
A kiegészítő kódok általánosak, és nem feltétlenül felelnek meg az alapszójegyzék egy adott kódjának. A 
felhasználóknak azt tanácsoljuk, hogy az igényüknek megfelelő, a kiegészítő szójegyzékben található 
legközelebbi jellemzőt használják, feltéve hogy az az alapszójegyzék kódjának jelentésével összhangban álló 
fejezethez tartozik. 
 
„A” FEJEZET — ANYAGOK 
 
„A” csoport – Fémek és ötvözetek 

Ez a csoport a következőket tartalmazza: 
- Alapfémek, mint például az alumínium, a nikkel és az arany 
- Fémötvözetek, mint például az acél, a sárgaréz 

 
„B” csoport – Nemfémek 

Ebbe a csoportba tartoznak például a következő nemfém anyagok leírásai: 
- Műanyagok, mint például a poliészter, a polietilén és a PVC 
- Kő, mint például a márvány, a pala 
- Fa, mint például a bambusz, a parafa és a tűlevelű faanyag 
- Természetes szálak, mint például a selyem és a gyapjú 

 
Kiegészítő meghatározások: 

- Üvegbetét: kisméretű, gyakran lekerekített üvegdarabok, valamely eszközbe való behelyezésre 
szigetelés céljából, például vákuumedényekhez vagy vezetékek szerelvényeihez. 

 
„B” FEJEZET — MEGJELENÉSI FORMA, ALAK, CSOMAGOLÁS ÉS KEZELÉS 
 
„A” csoport – Megjelenési forma 

Ez a csoport a következőket tartalmazza: 
- Állapot és fizikai tulajdonságok, mint például forró, hideg, folyékony, szilárd, kemény és puha. 
- Forma, mint például por/őrlemény, fémrúd, bot/pálca. 
- Alapanyag egyedi elkészítése, mint például bevont, megmunkálatlan és vulkanizált. 
 

Kiegészítő meghatározások: 
- Megmunkálatlan: olyan termék vagy anyag, amely az átalakítási folyamat első lépésén/lépésein esett át  
- Feldolgozott: olyan termék vagy anyag, amely átalakítási folyamaton esett át 
- Finomított: olyan termék vagy anyag, amely teljes átalakítási folyamaton esett át a szennyeződésektől 

való megtisztítás érdekében 
 
„B” csoport - Alak 

Ebbe a csoportba tartozik minden mértani forma, mint például a kerek vagy szögletes. 
 
„C” csoport — Csomagolás és kezelés 

Ez a csoport a következőket tartalmazza: 
- Csomagolás, pl. zacskóban, kartondobozban, palackozva. Ezek a jellemzők azt határozzák meg, hogy a 

végfelhasználó milyen formában jut hozzá a termékhez. 
- Kezelés, pl. páclében, ömlesztett. Ezek a jellemzők azt határozzák meg, hogy a végfelhasználó milyen 

állapotban találja a terméket a csomagolásban. 
 

Ez a csoport nem tartalmazza a következőket: 
- Élelmiszereknek, italoknak és ételeknek a „H” fejezetben meghatározott egyéb jellemzői. 
 

„C” FEJEZET  — KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ ÉS SAJÁTOS 
ÜZEMELTETÉSI MÓDÚ ANYAGOK/TERMÉKEK 

Ez a fejezet nem tartalmazza a következőket: 
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- Környezetvédelmi jellemzők, mint például az újrafeldolgozás és kezelés, melyek a „D” fejezetben 
találhatók. 
 
„A” csoport — Különleges tulajdonságokkal rendelkező anyagok/termékek 

Ebbe a csoportba tartoznak a következőkre vonatkozó jellemzők: 
- Ellenállási jellemzők, mint például vízálló, tűzkésleltető, drótozott és megerősített 
- Kényelmi/egészségügyi jellemzők, mint például ergonomikus, azbesztmentes és steril 
- Speciális használat, mint például víz alatt használható és hordozható 
- Mezőgazdasági jellegű, mint például bio-, tenyésztett és termesztett 

 
Kiegészítő meghatározások: 

- Eldobható: egyszeri használatra tervezett és eldobható termék, amely azonban újra használható 
- Egyszer használatos: kizárólag egyszeri használatra tervezett olyan termék, amelyet az első használat 

olyan mértékben károsít, hogy az nem használható újra 
- Többször használatos: újrahasználatra tervezett termék 

 
„B” csoport — Üzemeltetési mód 

Ez a csoport a következőket tartalmazza: 
- Nyomással és feszültséggel kapcsolatos jellemzők 
- Egy jármű, gép vagy más berendezés üzemeltetéséhez használt energia típusa 
- Járművek, motorok, gépek és berendezések egyéb jellemzői, mint például négykerék-meghajtású, 

automata, egyfázisú 
 
„D” FEJEZET — ÁLTALÁNOS, IGAZGATÁSI 
 
„A” csoport — Általános és igazgatási jellegzetességek 

Ez a csoport a következőket tartalmazza: 
- Egyedi állapot, legtöbbször szolgáltatások esetén, mint például nemzeti/nemzetközi, köz/magán stb. 
- Ügyintézés/igazgatás, adminisztrációs stb. 
- Szociális jellemzők, mint például szociális munka, útmutatás stb. 
- Környezetvédelmi jellemzők, mint például újrafeldolgozás, kezelés stb. 

 
„E” FEJEZET — FELHASZNÁLÓK/CÉLCSOPORT 
 
„A” csoport — Felhasználók vagy célcsoport 

 Ez a csoport a következőket tartalmazza: 
- Felhasználók vagy kedvezményezettek bármely típusa a korcsoport (csecsemők, gyermekek, 

kamaszok…), a nem, egyedi felhasználók (munkanélküli személy, kábítószerfüggő, utas stb.) 
említésével 

- Fogyatékosságok felsorolása, fogyatékos felhasználók vagy kedvezményezettek esetén 
 
„G” FEJEZET — MÉRET ÉS NAGYSÁG 
 
„A” csoport — Méret és teljesítmény/kapacitás megadása 

Ebbe a csoportba tartoznak azok a jellemzők, amelyek meghatározott súlyt, méretet/nagyságot, térfogatot, 
teljesítményt vagy nyomást írnak elő. A meghatározott súlyra, méretre/nagyságra, térfogatra, teljesítményre 
vagy nyomásra való hivatkozáshoz szükséges további jellemzők találhatók a „G” szakasz „C” csoportjában. 

 
„B” csoport — Gyakoriság 

Ez a csoport a következőket tartalmazza: 
- Napi, heti stb. 

 
„C” csoport — Egyéb pontosítás 

Ebbe a csoportba tartoznak a meghatározott súlyra, méretre/nagyságra, térfogatra, teljesítményre vagy 
nyomásra, illetve egyedi vagy referenciaadatokra és mennyiségekre való hivatkozáshoz szükséges további 
jellemzők. 

 
„H” FEJEZET — EGYÉB JELLEMZŐK – ÉLELMISZEREK, ITALOK ÉS ÉTELEK 
 
„A” csoport – Élelmiszerek, italok és ételek jellemzői 
 

Ez a csoport a következőket tartalmazza: 
- Egyedi élelmiszerkészítést meghatározó egyéb jellemzők. 
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- Élelmiszerjellemzők meghatározása egyedi igényekkel rendelkező fogyasztók számára (sertéshús-
mentes, vegetáriánus étel, gluténmentes étel). 

 
„I” FEJEZET — EGYÉB JELLEMZŐK – ÉPÍTÉSI MUNKÁK 
 
Ez a fejezet nem tartalmazza a következőket: 
- Általános célú használat, amely az „F” fejezetbe van sorolva.  
 
„A” csoport — Építési munkák jellemzői 

Ez a csoport a következőket tartalmazza: 
- Az építési munkák típusát vagy egyedi tulajdonságait leíró jellemzők 
- Az építési munkák célzott rendeltetését leíró jellemzők 

 
„J” FEJEZET - EGYÉB JELLEMZŐK – SZÁMÍTÁSTECHNIKA, INFORMÁCIÓS 

TECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ 
 
Ez a fejezet nem tartalmazza a következőket: 
- Általános célú használat, amely az „F” fejezetbe van sorolva.  
 
„A” csoport — Számítástechnikai, információstechnológiai és kommunikációs jellemzők 

Ez a csoport a következőket tartalmazza: 
- Speciális rendeltetésű hálózatot (Internet, intranet stb.) meghatározó jellemzők  
- Bizonyos hardver- és szoftvertulajdonságokat meghatározó egyéb jellemzők 

 
„K” FEJEZET — EGYÉB JELLEMZŐK – ENERGIA- ÉS VÍZELLÁTÁS 
 
Ez a fejezet nem tartalmazza a következőket: 
- Általános célú használat, amely az „F” fejezetbe van sorolva.  
 
„A” csoport – Energia- és vízellátási jellemzők 

Ez a csoport a következőket tartalmazza: 
- Jellemzők a fűtés, vízellátás, áramszolgáltatás, kőolaj- és gázellátás területén 
- Az energia- és vízellátás területén egyedi felhasználókat meghatározó egyéb jellemzők 

 
„L” FEJEZET — EGYÉB JELLEMZŐK – GYÓGYÁSZAT ÉS LABORATÓRIUMOK 
 
Ez a fejezet nem tartalmazza a következőket: 
- Általános célú használat, amely az „F” fejezetbe van sorolva.  
 
„A” csoport — Gyógyászati és laboratóriumi jellemzők 

Ebbe a csoportba tartozik a speciális rendeltetésű használat a következő területeken: 
- Sebészet 
- Betegápolás 
- Orvosi vizsgálat és kezelés 
- Kórházi vagy laboratóriumi használat 
- Egészségügyi felszerelés 
- Törvényszéki orvostan 
- Állatorvosi használat 

 
 
 


