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1
a jelen dokumentumban található szektorbesorolást alkalmazza
a részvénykibocsátók tevékenységének osztályozására. A kibocsátók besorolása két lépcsőben
lépcs
történik,
először a 8 szektor valamelyikébe kerülnek
kerül
besorolásra, majd a választott szektor alszektorai közül 1 darab
alszektor kerül hozzárendelésre.

Szektorok
BI - Feldolgozó- és építőipar
Vállalatok, melyek nyersanyagok kitermelésével vagy a finomítás első
els fázisaival foglalkoznak, illetve építőipari
épít
cégek
IN - Ipari termékek, szolgáltatások
Vállalatok, melyek árukat vagy szolgáltatásokat kínálnak ipari termelő
termel vagy szolgáltató vállalatok számára
CP - Fogyasztási termékek
Vállalatok, melyek késztermékeket állítanak elő
el végfelhasználók számára
CS - Fogyasztási szolgáltatások
Vállalatok, melyek szolgáltatásokat nyújtanak végfelhasználók számára
HC - Egészségügy
Vállalatok, melyek fő tevékenységi köre a gyógyszergyártás, biotechnológiai készítmények gyártása, illetve
egészségügyi eszközök és szolgáltatások értékesítése
UT – Közművek
Vállalatok, melyek áram, hő,, gáz és víz szolgáltatásával és elosztásával foglalkoznak
FI – Pénzügy
Vállalatok, melyek banki, biztosítási szolgáltatásokat nyújtanak, ingatlanhoz kapcsolódó tevékenységet
végeznek, illetve egyéb pénzügyi tevékenységet folytató vállalatok
vállalato
TT - Technológia és telekommunikáció
Vállalatok, melyek telekommunikációval, szoftverszoftver és IT-szolgáltatásokkal,
szolgáltatásokkal, illetve más technológiai jellegű
jelleg
szolgáltatásokkal foglalkoznak, úgymint hardver és más eszközök gyártása
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Alszektorok
BI – Feldolgozó- és építőipar
BI1 – Kőolaj- és földgázipar: Kőolaj
őolaj és földgáz kitermelése és finomítása
BI2 – Bányászat, fémfeldolgozás: Fémek és egyéb nyersanyagok kitermelése és feldolgozása
BI3 – Fa- és papíripar: Erdőgazdálkodás,
gazdálkodás, faanyag és papír gyártása
BI4 – Vegyipar: Vegyipari termékek előállítása
el
és gyártása
BI5 – Építőipar:
ipar: Közutak és épületek építése, magas
magas- és mélyépítés
BI6 – Építőanyag-gyártás: Építőanyagok
őanyagok gyártása, mint tégla, beton stb.
IN – Ipai termékek, szolgáltatások
IN1 – Ipari gépgyártás:
s: Nehézgépek tervezése és gyártása
IN2 – Szállítmányozás: Szárazföldi, vízi és légi áruszállítás
IN3 – Elektronikai eszközgyártás: Kábelek, akkumulátorok, panelek és egyéb elektronikai alkatrészek gyártása
IN4 – Csomagolóanyag-gyártás:
gyártás: Csomagolóanyagok gyártása,
gy
csomagolás
IN5 – Hadi- és űripar: Hadi- és légi technológiák fejlesztése és gyártása
IN6 – Ipari holding: Eltérő szektorokban működő
m
iparvállalatokban való részesedések kezelése
IN7 – Egyéb ipari termékek: Fenti szektorokba be nem sorolható termelői
termel i tevékenységek
IN8 – Egyéb ipari szolgáltatások: Fenti szektorokba be nem sorolható szolgáltatások
CP – Fogyasztási termékek
CP1 – Gépjármű- és gépjárműalkatrész
űalkatrész-gyártás: Gépjármű és gépjárműalkatrészek
alkatrészek gyártása
CP2 – Élelmiszer- és dohányipar: Élelmiszerek,
Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása
CP3 – Háztartási termékek gyártása és bútorgyártás: BútorBútor és egyéb háztartásban használatos termékek
gyártása
CP4 – Személyes fogyasztási cikkek gyártása: Személyes igények kielégítésére alkalmas termékek gyártása
CP5 – Szabadidőss termékek gyártása: Szabadidős
Szabadid termékek előállítása
CS – Fogyasztási szolgáltatások
CS1 – Média: Kiadói, műsorszórási
sorszórási és kapcsolódó tevékenységek
CS2 – Szerencsejáték, szabadidős
szabadidős szolgáltatás: Szerencsejáték, sportfogadás, szabadid
szabadidős tevékenységek
CS3 – Utazás, turizmus: Szállás, utazás és egyéb szabadidős
szabadid s tevékenységhez kapcsolódó események
szervezése
CS4 – Kiskereskedelem: Végfelhasználóknak történő
történ értékesítés
HC – Egészségügy
HC1 – Gyógyszeripar: Gyógyszergyártás emberi és állati felhasználásra
felha
HC2 – Biotechnológia: Mezőgazdasághoz,
gazdasághoz, élelmiszerélelmiszer és gyógyszergyártáshoz kapcsolódó biotechnológiai
kutatások, szolgáltatások, valamint termékek gyártása
HC3 – Egészségügyi eszközök gyártása és szolgáltatások: Betegellátás, egyéb egészségügyi szolgáltatások,
sz
valamint gyógyászati termékek gyártása
UT – Közművek
UT1 – Villamosenergia-szolgáltatás:
szolgáltatás: Áram-,
Áram hőszolgáltatást
szolgáltatást nyújtó, elosztó, illetve ezek kereskedelmével
foglalkozó vállalatok
UT2 – Gáz- és vízszolgáltatás: VégVég és kereskedelmi célú felhasználóknak
asználóknak értékesítő
értékesít gáz- és vízszolgáltató
vállalatok
UT3 – Vegyes közműszolgáltatás:
szolgáltatás: Közművek,
Közm vek, melyek gáz, víz és villamosenergia-termelés,
villamosenergia
-elosztás kombinált
tevékenységeit folytatják
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FI – Pénzügy
FI1 – Banki szolgáltatások: Banki szolgáltatások nyújtása lakossági és vállalati ügyfelek részére
FI2 – Biztosítás: Különböző biztosítási szolgáltatások nyújtása
FI3 – Ingatlan:: Vállalatok, amelyek ingatlanfinanszírozással, -közvetítéssel, -értékesítéssel,
értékesítéssel, illetve
ille
ingatlanok
üzemeltetésével, vagyonkezelésével foglalkoznak
FI4 – Egyéb pénzügyi szolgáltatás:
szolgáltatás: Vagyonkezelés, illetve egyéb, a fenti pénzügyi szektorok kombinált
tevékenységeit folytatják
TT – Technológia és telekommunikáció
TT1 – Telekommunikáció: Mobil,
bil, illetve vezetékes telekommunikációs szolgáltatás nyújtása
TT2 – Szoftver és IT szolgáltatások: SzoftverSzoftver és hardver-fejlesztés,
fejlesztés, programozás
TT3 – Számítástechnikai eszközgyártás: Hardverek és szerveralkatrészek gyártása
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