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Erdészeti szolgáltatás m.n.s.

Erdészeti bérmunka

Mézeskalács-készítés

024001

024002

024004

107203

Erdészeti szolgáltatás m.n.s.

Erdészeti bérmunka

Erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

Mézeskalács-készítés

Ebbe a tételbe tartozik:
- az erdészeti szolgáltatási tevékenység:
     - a faállomány számbavétele
     - az erdészeti szakirányítási szolgáltatás
     - a faállomány értékelése, becslése
     - az erdőtűz oltása, az erdő tűzvédelme, nem elkülönülten végezve
     - az erdei kártevők elleni védekezés
- a fakitermelő szolgáltatás: 
     - a kitermelt fa erdőn belüli mozgatása
- az erdészeti gép, berendezés kölcsönzése kezelőszemélyzettel együtt

Ez a tétel magában foglalja a díjazásért vagy szerződéses alapon, végzett erdészeti 
tevékenységeket.
Ebbe a tételbe tartozik:
- az erdészeti szolgáltatási tevékenység:
     - a faállomány számbavétele
     - a faállomány értékelése, becslése
     - az erdőtűz oltása, az erdő tűzvédelme, nem elkülönülten végezve
     - az erdei kártevők elleni védekezés

Ebbe a tételbe tartozik:
- az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Ebbe a tételbe tartozik:
- az étkezési és nem étkezési célú (ajándék, dísztárgy)  mézeskalács-készítése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az erdei faiskola működtetése, lásd: 021001
- az erdészeti szaktanácsadás, lásd: 024004
- az erdő drénezése, lásd: 431201, 431202
- az építési terület megtisztítása, lásd: 431203
- az erdőn kívüli rönkszállítás, lásd: 494101
- a fertőtlenítés és kártevőirtás, lásd: 812904

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az erdészeti szaktanácsadás, lásd: 024004

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az erdészeti szakirányítási szolgáltatás, lásd: 024001

Ebbe a tételbe tartozik:
- az erdészeti szolgáltatási tevékenység:
     - a faállomány számbavétele
     - az erdészeti szaktanácsadó szolgáltatás
     - az erdészeti szakirányítási szolgáltatás
     - a faállomány értékelése, becslése
     - az erdőtűz oltása, az erdő tűzvédelme, nem elkülönülten végezve
     - az erdei kártevők elleni védekezés
- a fakitermelő szolgáltatás: 
     - a kitermelt fa erdőn belüli mozgatása
- az erdészeti gép, berendezés kölcsönzése kezelőszemélyzettel együtt

Ez a tétel magában foglalja a díjazásért vagy szerződéses alapon, végzett erdészeti 
tevékenységeket.
Ebbe a tételbe tartozik:
- az erdészeti szolgáltatási tevékenység:
     - a faállomány számbavétele
     - az erdészeti szaktanácsadó szolgáltatás
     - a faállomány értékelése, becslése
     - az erdőtűz oltása, az erdő tűzvédelme, nem elkülönülten végezve
     - az erdei kártevők elleni védekezés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a mézeskalács-készítés

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az erdei faiskola működtetése, lásd: 021001
- az erdő drénezése, lásd: 431201, 431202
- az építési terület megtisztítása, lásd: 431203
- az erdőn kívüli rönkszállítás, lásd: 494101
- a fertőtlenítés és kártevőirtás, lásd: 812904
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Divatékszer gyártása m.n.s.

Üvegezés

Gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítás

Szélvédő helyszíni karcmentesítése, rendszám gravírozása a gépkocsi 
szélvédőjére vagy más részeire

321301

433402

452003

452007

Divatékszer gyártása m.n.s.

Üvegezés

Gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítás

Szélvédő helyszíni karcmentesítése, rendszám gravírozása a gépkocsi 
szélvédőjére vagy más részeire

Ebbe a tételbe tartozik:
- az ékszerutánzat, bizsu gyártása:
     - gyűrű, karkötő, nyaklánc, kitűző és hasonló divatékszerek gyártása 
nemesfémmel futtatott fémből
     - a drágakövet, gyémántot és hasonlót utánzó (pl. strasszt tartalmazó) ékszer 
gyártása
- a fém óraszíj gyártása (a nemesfém anyagú kivételével)
- a divatékszerek készítése különféle anyagokból (pl. drótból, bőrből, üvegből, 
betonból)

Ebbe a tételbe tartozik:
- az üvegburkolat, tükörfal és egyéb üvegtermék felszerelése
- a belső üvegezési munkák, pl. ablaküvegezés
- az üveg fényvisszaverő, illetve biztonsági fóliázása
- az építészeti üvegtermékek beépítése (beleértve az ezzel járó felmérést, tanácsadást, 
árajánlat-készítést, beszerzést stb.)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a karosszériajavítás
- a gépkocsi karosszériájának bevonása felverődéstől és karcoktól védő réteggel
- a szélvédő, autóablak cseréje
- az autóajtó, -zár javítása
- a festés, szórásos lakkozás
- a korrózióvédelem
- a veterán autó karosszériájának restaurálása
- a személygépkocsi és egyéb gépjármű klímaberendezésének javítása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szélvédő, fényszórók helyszíni karcmentesítése és bevonása felverődéstől és 
karcoktól védő réteggel
- a rendszám gravírozása gépkocsiszélvédőre vagy más részeire
- a szélvédő és kőfelverődés javítása
- a gépjármű üvegfelületeinek fóliázása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ékszergyártás nemesfémből, nemesfémmel bevont fémből, lásd: 321202
- a drágakövet tartalmazó ékszer gyártása, lásd: 321202
- az óraszíj gyártása nemesfémből, lásd: 321204

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ablakok beépítése, lásd: 433203
- a gépjárművek üvegfelületeinek javítása és fóliázása, lásd: 452007

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gépjárműülés újrakárpitozása, javítása, lásd: 452001
- a személygépkocsi hűtő javítása, lásd: 452001
- a gépjármű részegység és alkatrész javítása, lásd: 452008

Ebbe a tételbe tartozik:
- az ékszerutánzat, bizsu gyártása:
     - gyűrű, karkötő, nyaklánc, kitűző és hasonló divatékszerek gyártása 
nemesfémmel futtatott fémből
     - a drágakövet, gyémántot és hasonlót utánzó (pl. strasszt tartalmazó) ékszer 
gyártása
- a fém óraszíj gyártása (a nemesfém anyagú kivételével)
- a divatékszerek készítése különféle anyagokból (pl. drótból, bőrből, üvegből)

Ebbe a tételbe tartozik:
- az üvegburkolat, tükörfal és egyéb üvegtermék felszerelése
- a belső üvegezési munkák, pl. ablaküvegezés
- az üveg fényvisszaverő, illetve biztonsági fóliázása
- az építészeti üvegtermékek beépítése (beleértve az ezzel járó felmérést, tanácsadást, 
árajánlat-készítést, beszerzést stb.)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a karosszériajavítás
- a gépkocsi karosszériájának bevonása felverődéstől és karcoktól védő réteggel
- a szélvédő, autóablak, -ajtó, -zár javítása
- a festés, szórásos lakkozás
- a korrózióvédelem
- a veterán autó karosszériájának restaurálása
- a személygépkocsi és egyéb gépjármű klímaberendezésének javítása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szélvédő, fényszórók helyszíni karcmentesítése és bevonása felverődéstől és 
karcoktól védő réteggel
- a rendszám gravírozása gépkocsiszélvédőre vagy más részeire
- a szélvédő javítása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ékszergyártás nemesfémből, nemesfémmel bevont fémből, lásd: 321202
- a drágakövet tartalmazó ékszer gyártása, lásd: 321202
- az óraszíj gyártása nemesfémből, lásd: 321204

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ablakok beépítése, lásd: 433203

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gépjárműülés újrakárpitozása, javítása, lásd: 452001
- a személygépkocsi hűtő javítása, lásd: 452001
- a gépjármű részegység és alkatrész javítása, lásd: 452008
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Virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem

Élelmiszer, alkoholmentes ital piaci kiskereskedelme

Élelmiszer, alkoholmentes ital kiskereskedelmi értékesítése közterületen

Értékesítés automatán keresztül

477601

478101

478102

479903

Virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem

Élelmiszer, ital piaci kiskereskedelme

Élelmiszer, ital kiskereskedelmi értékesítése közterületen

Értékesítés automatán keresztül

Ebbe a tételbe tartozik:
- a vágott virág, koszorú, dísznövény szakosodott bolti kiskereskedelme
- a zöldség- és virágdekoráció, koszorúkészítés, szárazvirág kollázs készítése és 
értékesítése, amennyiben a dekorációkészítő rendelekezik virágbolttal

Ebbe a tételbe tartozik:
- az élelmiszerek, italok kiskereskedelmi értékesítése piaci standokon

Ebbe a tételbe tartozik:
- az élelmiszerek (pl. zöldség, gyümölcs), italok kiskereskedelmi értékesítése 
közterületen

Az ebben a tételben közterületei értékesítés keretében forgalmazható 
előrecsomagolt termékek csoportja (lásd lábjegyzet):
- a pattogatott kukorica
- a pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak
- a vattacukor, cukorka
- a jégkrém
- az ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej
- a büfétermékek
- a sütőipari termékek
- a sütemények, édességek

Lábjegyzet: 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

Ebbe a tételbe tartozik:
- az áruk értékesítés automatán keresztül
- az édesség, szendvics és italautomata üzemeltetése
- a vízadagoló berendezés feltöltése, utántöltése palackos vízzel

Automatából nem értékesíthető nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb 
tárgy, szeszes ital, élő állat, valamint szexuális termék.

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az élelmiszerek, italok kiskereskedelmi értékesítése közterületen, lásd: 478102
- az elkészített ételek értékesítése mozgóárusításra, közvetlen fogyasztásra, 
elvitelre, lásd: 5610 szakágazat

Ebbe a tételbe tartozik:
- a vágott virág, koszorú, dísznövény szakosodott bolti kiskereskedelme
- a zöldség- és virágdekoráció, koszorúkészítés, szárazvirág kollázs készítése és 
értékesítése, amennyiben virágbolttal rendelkezik az egyéni vállalkozó

Ebbe a tételbe tartozik:
- az élelmiszerek, alkoholmentes italok, kiskereskedelmi értékesítése piaci 
standokon

Ebbe a tételbe tartozik:
- az élelmiszerek (pl. zöldség, gyümölcs), alkoholmentes italok kiskereskedelmi 
értékesítése közterületen

Az ebben a tételben közterületei értékesítés keretében forgalmazható 
előrecsomagolt termékek csoportja (lásd lábjegyzet):
- a pattogatott kukorica
- a pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak
- a vattacukor, cukorka
- a jégkrém
- az ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej
- a büfétermékek
- a sütőipari termékek
- a sütemények, édességek

Lábjegyzet: 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

Ebbe a tételbe tartozik:
- az áruk értékesítés automatán keresztül
- az édesség és italautomata üzemeltetése
- a vízadagoló berendezés feltöltése, utántöltése palackos vízzel

Automatából nem értékesíthető nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb 
tárgy, szeszes ital, élő állat, valamint szexuális termék.

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az élelmiszerek, alkoholmentes italok kiskereskedelmi értékesítése közterületen, 
lásd: 478102
- az elkészített ételek értékesítése mozgóárusításra, közvetlen fogyasztásra, 
elvitelre, lásd: 5610 szakágazat
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Közbeszerzési tanácsadás

Belső ellenőrzés

702206

702207

Közbeszerzési tanácsadás

Belső ellenőrzés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, aki a közbeszerzési eljárás 
előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelmet biztosítja
        
Lábjegyzet: 2015. évi CXLIII. törvény - a közbeszerzésekről 
257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet - a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenységről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek belső ellenőrzése

belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó 
tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és 
eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében 
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az 
ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát (lásd 
lábjegyzet)

Lábjegyzet: 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső 
kontrollrendszeréről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, kinek feladata:
        - a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatása
        - a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési 
szakértelem biztosítása
       - a járulékos közbeszerzési szolgáltatás nyújtása (közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához nyújtott támogatási tevékenység): 
                - a közbeszerzési eljárások lefolytatását, illetve keretmegállapodások 
megkötését az ajánlatkérő számára lehetővé tevő műszaki infrastruktúra 
rendelkezésre bocsátása
               - a közbeszerzési eljárások lefolytatásával vagy tervezésével kapcsolatos 
tanácsadás
               - a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása az érintett 
ajánlatkérő nevében és javára;
        
Lábjegyzet: 2015. évi CXLIII. törvény - a közbeszerzésekről 
14/2016. (V. 25.) MvM rendelet - a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenységről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek belső ellenőrzése

belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó 
tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és 
eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében 
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az 
ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát (lásd 
lábjegyzet)

Lábjegyzet: 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
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Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés749010 Környezetvédelmi szakmai tervezés, szaktanácsadás
Ebbe a tételbe tartozik:
- a környezeti hatások felmérése, pl. objektív tanulmányok készítése,a következő egy 
vagy több
cél bármelyikének érdekében: annak megállapítása, hogy létezik-e 
környezetszennyeződés az
adott helyen, és ha igen, akkor a szennyeződés forrásának, természetének és 
mértékének
meghatározása; annak megállapítása, hogy a környezeti szennyeződés milyen veszélyt 
jelent
a közbiztonságra és az egészségügyre; az emberi tevékenység vagy természeti folyamat
eredményeként bekövetkező ökológiai vagy gazdasági környezeti változások hatásának
értékelése, előrejelzése,
- a környezetvédelmi felülvizsgálat, azaz független felmérés arra vonatkozóan, hogy a 
felek
mostani helyzete megfelel-e a környezetvédelmi követelményeknek, vagy a felek
környezetvédelmi politikája, gyakorlata és ellenőrzése megfelelő-e,
- a rendszerint adott terület környezeti szennyeződésének csökkentését célzó terv, amely
általában egyesíti a törvény vagy rendelet által előírt műszaki és egyéb követelményeket
- a környezeti tanulmányok értékelése, vagyis olyan elemzések végzése, amelyek kifejtik
egy környezeti tanulmány erősségeit vagy gyengeségeit, és egy alternatív döntés alapjául
szolgálnak,
- a környezeti tanulmányok értékelése, magába foglalhatja a jövőbeli alkalmazkodás
elemzését a környezeti szabályzókhoz is
- a természeti erőforrás-gazdálkodással összefüggő tanácsadás, azaz tárgyilagos 
tájékoztatás,
tanács vagy iránymutatás biztosítása a legjobb gyakorlati alkalmazás kialakításához az
ökológiai fenntartható fejlődés céljából a következők tekintetében: táj; erdők; vizes 
területek;
gáz, olaj és ásványi lelőhely; egyéb természeti erőforrások
- a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tanácsadás, azaz tárgyilagos tájékoztatás, tanács
vagy
- a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tanácsadás, azaz tárgyilagos tájékoztatás, tanács
vagy
iránymutatás biztosítása a legjobb gyakorlati alkalmazás kialakításához a 
hulladékkeletkezés
csökkentésére, a hulladék szállítására, kezelésére, elhelyezésére és/ vagy 
újrahasznosítására
- a környezeti szabályozók fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás, azaz tanácsadás a 
köz- és
magánintézmények számára, környezetvédelmi törvények, rendeletek, szabványok vagy
gyakorlat tervezésére, fejlesztése és bevezetése
- a m.n.s. egyéb környezetvédelmi tanácsadás
- az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítő szakértő
- a környezetvédelmi irányítási rendszer auditálása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a környezeti hatások felmérése, pl. objektív tanulmányok készítése,a következő egy 
vagy több
cél bármelyikének érdekében: annak megállapítása, hogy létezik-e 
környezetszennyeződés az
adott helyen, és ha igen, akkor a szennyeződés forrásának, természetének és 
mértékének
meghatározása; annak megállapítása, hogy a környezeti szennyeződés milyen veszélyt 
jelent
a közbiztonságra és az egészségügyre; az emberi tevékenység vagy természeti folyamat
eredményeként bekövetkező ökológiai vagy gazdasági környezeti változások hatásának
értékelése, előrejelzése,
- a környezetvédelmi felülvizsgálat, azaz független felmérés arra vonatkozóan, hogy a 
felek
mostani helyzete megfelel-e a környezetvédelmi követelményeknek, vagy a felek
környezetvédelmi politikája, gyakorlata és ellenőrzése megfelelő-e,
- a rendszerint adott terület környezeti szennyeződésének csökkentését célzó terv, amely
általában egyesíti a törvény vagy rendelet által előírt műszaki és egyéb követelményeket
- a környezeti tanulmányok értékelése, vagyis olyan elemzések végzése, amelyek kifejtik
egy környezeti tanulmány erősségeit vagy gyengeségeit, és egy alternatív döntés alapjául
szolgálnak,
- a környezeti tanulmányok értékelése, magába foglalhatja a jövőbeli alkalmazkodás
elemzését a környezeti szabályzókhoz is
- a természeti erőforrás-gazdálkodással összefüggő tanácsadás, azaz tárgyilagos 
tájékoztatás,
tanács vagy iránymutatás biztosítása a legjobb gyakorlati alkalmazás kialakításához az
ökológiai fenntartható fejlődés céljából a következők tekintetében: táj; erdők; vizes 
területek;
gáz, olaj és ásványi lelőhely; egyéb természeti erőforrások
- a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tanácsadás, azaz tárgyilagos tájékoztatás, tanács
vagy
- a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tanácsadás, azaz tárgyilagos tájékoztatás, tanács
vagy
iránymutatás biztosítása a legjobb gyakorlati alkalmazás kialakításához a 
hulladékkeletkezés
csökkentésére, a hulladék szállítására, kezelésére, elhelyezésére és/ vagy 
újrahasznosítására
- a környezeti szabályozók fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás, azaz tanácsadás a 
köz- és
magánintézmények számára, környezetvédelmi törvények, rendeletek, szabványok vagy
gyakorlat tervezésére, fejlesztése és bevezetése
- a m.n.s. egyéb környezetvédelmi tanácsadás
- az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítő szakértő
- a környezetvédelmi irányítási rendszer auditálása
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749061

749062

749063

749064

749065

749066

Szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó szaktanácsadás

Kertészethez kapcsolódó szaktanácsadás

Precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

Ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

Öntözésfejlesztéshez kapcsolódó szaktanácsadás

Állattenyésztéshez kapcsolódó szaktanácsadás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a fehérjenövények termesztésével, gabonatermesztéssel, olajos növények 
termesztésével, ipari növények termesztésével és vetőmag-előállítással 
kapcsolatban nyújtott szaktanácsadás (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kertészettel (pl. az almatermésűek, bogyós gyümölcsök, héjasok, csonthéjasok, 
csemegeszőlő, borszőlő-termesztéssel stb.) kapcsolatban nyújtott szaktanácsadás 
(lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a precíziós növénytermesztéssel, precíziós állattenyésztéssel és a precíziós 
kertészettel kapcsolatban nyújtott szaktanácsadás (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Ebbe a tételbe tartozik:
- az ökológiai szántóföldi növénytermesztéssel, ökológiai állattenyésztéssel és 
ökológiai kertészettel kapcsolatban nyújtott szaktanácsadás (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Ebbe a tételbe tartozik:
- az öntözéses gazdálkodással kapcsolatban nyújtott szaktanácsadás (lásd 
lábjegyzet)

Lábjegyzet: 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Ebbe a tételbe tartozik:
- az állattenyésztéshez kapcsolatban nyújtott szaktanácsadás (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a takarmányozáshoz, takarmány-előállításhoz kapcsolódó szaktanácsadás, lásd: 
749069
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749067

749068

749069

749070

Állategészségügyhöz kapcsolódó szaktanácsadás

Élelmiszer-előállításhoz, -feldolgozáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

Takarmányozáshoz, takarmány-előállításhoz kapcsolódó szaktanácsadás

Földügyekhez kapcsolódó szaktanácsadás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az állategészségüggyel kapcsolatban nyújtott szaktanácsadás (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Ebbe a tételbe tartozik:
- az élelmiszer-előállítással, -feldolgozással kapcsolatban nyújtott szaktanácsadás 
(lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyepgazdálkodással, takarmánykeverék-előállítással és állati takarmányozással 
kapcsolatban nyújtott szaktanácsadás (lásd lábjegyzet)

Lábjegyzet: 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Ebbe a tételbe tartozik:
- a földvédelem, azaz a termőföld mennyiségi, minőségi védelmére és a termőföld 
hasznosítására vonatkozó szaktanácsadás
- a földminősítés, azaz a föld művelési ágának, illetve minőségének megállapítására 
vonatkozó szaktanácsadás

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd 750001

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ipari tevékenységhez kapcsolódó technikusi tevékenység, lásd: 711218
- az iparral összefüggő fejlesztési tanácsadás, HACCP rendszer kiépítése, lásd: 
702204

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az állattenyésztéshez kapcsolódó szaktanácsadás, lásd: 749066

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a földforgalom, azaz a földek tulajdonjogának adásvételével, cseréjével, 
elbirtoklásával stb. kapcsolatos szaktanácsadás, lásd: 691001
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Házfelügyelői szolgáltatás

Iskolai előkészítő oktatás

Alapfokú oktatás m.n.s.

Alapfokú művészetoktatás

Alapfokú felnőttoktatás

811001

851001

852001

852002

852003

Házfelügyelői szolgáltatás

Iskolai előkészítő oktatás

Alapfokú oktatás m.n.s.

Alapfokú művészetoktatás

Alapfokú felnőttoktatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az ügyfél létesítményein belül végzett összetett kisegítő szolgáltatások, pl. 
általános belső takarítás, a kisebb javítás, karbantartás, szemételszállítás, őrző és 
biztonsági szolgáltatás, postázás, recepciós tevékenység, házimosoda stb.
- az építmény-üzemeltetés irányítása

Ebbe a tételbe tartozik:
- az óvodai nevelés és egyéb iskola-előkészítő oktatás (alapfokú oktatást megelőző 
nevelés) 
- a sajátos nevelési igényű gyermek speciális nevelése ezen a szinten
- a korai fejlesztés

Ebbe a tételbe tartozik:
- az alapfokú oktatás (a jelenlegi magyar oktatási rendszerben az általános iskolák 
alsó tagozata) - elméleti, illetve gyakorlati képzés, amely a tanulónak alapvető 
olvasás, írás és matematikai ismeretet nyújt, valamint alapfokú képzést ad egyéb 
tárgyakban, mint pl. történelem, földrajz, természettudomány, társadalomtudomány, 
zene és egyéb művészetek; ezt az oktatási formát általában gyermekek részére 
szervezik, de ebbe a kategóriába tartoznak a hasonló tartalmú iskolarendszerű, vagy
iskolarendszeren kívüli írás-olvasás kurzusok is
- a sajátos nevelési igényű tanulók speciális képzése ezen a szinten
- az alapfokú oktatás szintjének megfelelő fejlesztő felkészítés
- a gyógytestnevelés, gyógytorna oktatás keretében alsó tagozatban

Ebbe a tételbe tartozik:
- az alapfokú művészetoktatás (pl.: a zenei műveltség megalapozása)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a felnőtteknek szervezett alapfokú általános iskolai oktatás
- a felnőtteknek szervezett írás-olvasás kurzus alapfokú szinten

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a csak egy kisegítő tevékenység (pl. általános belső takarítás) vagy csak egy 
szolgáltatás (pl. biztonsági őrzés) végzése, lásd: a tartalmilag megfelelő szakágazatot
- az irányító- és kiszolgáló személyzet biztosítása az ügyfél létesítményében elvégzendő 
teljes körű szolgáltatáshoz, mint pl. hotel, étterem, bánya és kórház, lásd: a tevékenység 
szakágazatát

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyermekek napközis táboroztatása szabadidős és nyaralási céllal, lásd: 553004
- a gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 8891 szakágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a 855 alágazatban meghatározott felnőttképzés
- a gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 8891 szakágazat

Ebbe a tételbe tartozik:
- az ügyfél létesítményein belül végzett összetett kisegítő szolgáltatások, pl. 
általános belső takarítás, a kisebb javítás, karbantartás, szemételszállítás, őrző és 
biztonsági szolgáltatás, postázás, recepciós tevékenység, házimosoda stb.
- az üzemeltetés irányítása

Ebbe a tételbe tartozik:
- az iskola-előkészítő oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés) 
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten
- a korai fejlesztés

Ebbe a tételbe tartozik:
- az alapfokú oktatás (a jelenlegi magyar oktatási rendszerben az általános iskolák 
alsó tagozata) - elméleti, illetve gyakorlati képzés, amely a tanulónak alapvető 
olvasás, írás és matematikai ismeretet nyújt, valamint alapfokú képzést ad egyéb 
tárgyakban, mint pl. történelem, földrajz, természettudomány, társadalomtudomány, 
zene és egyéb művészetek; ezt az oktatási formát általában gyermekek részére 
szervezik, de ebbe a kategóriába tartoznak a hasonló tartalmú iskolarendszerű, vagy
iskolarendszeren kívüli írás-olvasás kurzusok is
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten
- az alapfokú oktatás szintjének megfelelő fejlesztő felkészítés
- a gyógytestnevelés, gyógytorna oktatás keretében alsó tagozatban

Ebbe a tételbe tartozik:
- az alapfokú művészetoktatás (a zenei műveltség megalapozása)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a felnőtteknek szervezett írás-olvasás kurzus alapfokú szinten

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a csak egy kisegítő tevékenység (pl. általános belső takarítás) vagy csak egy 
szolgáltatás (pl. biztonsági őrzés) végzése, lásd: a tartalmilag megfelelő szakágazatot
- az irányító- és kiszolgáló személyzet biztosítása az ügyfél létesítményében elvégzendő 
teljes körű szolgáltatáshoz, mint pl. hotel, étterem, bánya és kórház, lásd: a tevékenység 
szakágazatát

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyermekek napközis táboroztatása szabadidős és nyaralási céllal, lásd: 553004
- a gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 8891 szakágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a 855 alágazatban meghatározott felnőttképzés
- a gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 8891 szakágazat
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Általános középfokú oktatás m.n.s.

Szakmai középiskolai oktatás

853101

853201

Általános középfokú oktatás m.n.s.

Szakmai középfokú oktatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az általános oktatás alsó középfokú szakasza (az általános iskolák felső tagozata), 
amely többé-kevésbé a tankötelezettség időszakának felel meg
- az általános oktatás felső középfokú szakasza, amely elméletileg a felsőszintű 
továbbtanulásra készít fel (a jelenlegi magyar oktatási rendszerben a középfokú 
oktatás általános képzési szakának felel meg)
- a középfokú oktatás szintjének megfelelő fejlesztő felkészítés
- a sajátos nevelési igényű tanulók speciális képzése ezen a szinten
- a középfokú oktatás keretében végzett gyógypedagógiai tevékenység

Ebbe a tételbe tartozik:
- az olyan oktatási program, amely felkészíti a résztvevőket a közvetlen belépésre az 
adott foglalkozásokba, mindenfajta további képzés nélkül, azaz középfokú, államilag 
elismert  szakma, részszakma vagy szakképesítés megszerzésére
- a felsőszintű oktatás (lásd: 854) alatt lévő minden szakmai oktatás és képzés - a 
jelenlegi oktatási rendszerben a szakképző iskolák  és szakiskolák  -  alap- és 
középszintű szakmákra, részszakmákra és szakképesítésekre felkészítő képzései 
keretében
- a szakgimnáziumok három éves alap- és középszintű szakképesítésre felkészítő 
évfolyamai
- a kifutó rendszerben szakiskolák és szakképző iskolák OKJ szerinti szakképzései, 
munkarendtől függetlenül
- az iskolai rendszerű szakmai középfokú felnőttoktatás, felnőttképzési 
jogviszonyban szervezett iskolai rendszerű szakképzés
- a sajátos nevelési igényű tanulók speciális képzése ezen a szinten
- a szakmai középfokú oktatás keretében végzett gyógypedagógiai tevékenység

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a felnőttképzés, a 855 alágazatban meghatározottak szerint

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nem iskolarendszerű  szakképesítésre vagy részszakmára felkészítő középfokú 
felnőttképzés, lásd: 853203
- az érettségire épülő szakmai felnőttképzés, lásd: 854102
- a felső szintű, nem felsőfokú iskolarendszerű szakképzés, lásd: 854103
- a felnőttképzés, a 855 alágazatban meghatározottak szerint
- a szabadidős, hobbi, illetve önmegvalósítás céljából végzett előadó-művészeti 
képzés, lásd: 8552 szakágazat
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata, szállás nélkül, lásd: 881001,
8899 szakágazat

Ebbe a tételbe tartozik:
- az általános oktatás alsó középfokú szakasza (az általános iskolák felső tagozata), 
amely többé-kevésbé a tankötelezettség időszakának felel meg
- az általános oktatás felső középfokú szakasza, amely elméletileg a felsőszintű 
továbbtanulásra készít fel (a jelenlegi magyar oktatási rendszerben a középfokú 
oktatás általános képzési szakának felel meg)
- a középfokú oktatás szintjének megfelelő fejlesztő felkészítés
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten
- a középfokú oktatás keretében végzett gyógypedagógiai tevékenység

Ebbe a tételbe tartozik:
- az olyan oktatási program, amely felkészíti a résztvevőket a közvetlen belépésre az 
adott foglalkozásokba, mindenfajta további képzés nélkül
- a felsőszintű oktatás (lásd: 854) alatt lévő minden szakmai képzés (a jelenlegi 
oktatási rendszerben a szakiskolák az Országos Képzési Jegyzékben szereplő alap- 
és középszintű szakmákra felkészítő képzései tartoznak ide)
- az idegenvezető-képzés
- szakácsok, vendéglátó-ipari és szállodai alkalmazottak képzése
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten
- a kozmetikust és fodrászt képző iskolák
- a számítógép-javítók képzése
- a szakközépiskolában végzett gyógypedagógiai tevékenység

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a felnőttképzés, a 855 alágazatban meghatározottak szerint

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a középfokot meghaladó felsőszintű szakmai oktatás, lásd: 854 alágazat
- a szabadidős, hobbi, illetve önmegvalósítás céljából végzett előadó-művészeti 
képzés, lásd: 8552 szakágazat
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata, szállás nélkül, lásd: 881001,
8899 szakágazat
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Szakmai szakiskolai oktatás

Szakmai középfokú felnőttoktatás

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás m.n.s.

853202

853203

854101

Törölt tétel

Szakmai középfokú felnőttképzés

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- az iskolarendszeren kívüli szakképesítésre vagy részszakmára felkészítő 
felnőttképzés (tehát állam által elismert szakmai végzettség megszerzésére irányul), 
amely legfeljebb általános iskolai végzettségre vagy nem érettségihez kötött, 
középszintű szakmai végzettségre épül
- a kifutó rendszerben: az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti felnőttképzés, 
amely legfeljebb általános iskolai végzettségre épül

Ebbe a tételbe tartozik:
- az olyan középfoknál magasabb szintű képzés, amely nem tekinthető felsőfokú 
képzésnek, pl. a felsőfokú oktatásban vagy nem egyetemi, főiskolai felsőfokú 
szakmai képzésben való részvételre előkészítő, kiegészítő, illetve középfokú utáni 
nem felsőfokú program
Ezeket az oktatási programokat nem kifejezetten arra tervezték, hogy felkészítsék a 
résztvevőket egy meghatározott foglalkozásra vagy szakmára, hanem hogy 
felkészítsék azokat a továbbtanulásra a felsőoktatásban, akik olyan tanrendet 
követtek, amelyekből hiányoztak a továbbtanulásra feljogosító elemek a 
felsőoktatási szintű programokban.

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az általános középfokú felnőttoktatás, lásd: 853102
- az iskolai rendszerű szakmai középfokú oktatás, lásd: 853201
- az érettségire épülő szakmai felnőttképzés, lásd: 854102
- a felnőttképzés a 855 alágazatban meghatározottak szerint

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az általános középfokú oktatás, lásd: 8531 szakágazat
- a szakmai középfokú oktatás, lásd: 8532 szakágazat
- az érettségire épülő szakmai felnőttképzés, lásd: 854102
- a felső szintű, nem felsőfokú iskolai rendszerű szakképzés, lásd 854103;
- a felnőttképzés a 855 alágazatban meghatározottak szerint

Ebbe a tételbe tartozik:
- az olyan oktatási program, amely felkészíti a résztvevőket a közvetlen belépésre az adott
foglalkozásokba, mindenfajta további képzés nélkül
- a felsőszintű oktatás (lásd: 854) alatt lévő minden szakmai képzés (a jelenlegi oktatási 
rendszerben a szakiskolák az Országos Képzési Jegyzékben szereplő alap- és 
középszintű szakmákra felkészítő képzései tartoznak ide)
- az idegenvezető-képzés
- szakácsok, vendéglátó-ipari és szállodai alkalmazottak képzése
- a kozmetikust és fodrászt képző iskolák
- a számítógép-javítók képzése
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten
- a szakiskolában végzett gyógypedagógiai tevékenység

Ebbe a tételbe tartozik:
- a felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő 
szakmákra felkészítő képzések

Ebbe a tételbe tartozik:
- az olyan középfoknál magasabb szintű képzés, amely nem tekinthető felsőfokú 
képzésnek, pl. a felsőfokú oktatásban vagy nem egyetemi, főiskolai felsőfokú 
szakmai képzésben való részvételre előkészítő, kiegészítő, illetve középfokú utáni 
nem felsőfokú program
Ezeket az oktatási programokat nem kifejezetten arra tervezték, hogy felkészítsék a 
résztvevőket egy meghatározott foglalkozásra vagy szakmára, hanem hogy 
felkészítsék azokat a továbbtanulásra a felsőoktatásban, akik olyan tanrendet 
követtek, amelyekből hiányoztak a továbbtanulásra feljogosító elemek a 
felsőoktatási szintű programokban
- a jelenlegi oktatási rendszerben a szakközépiskolák, szakgimnáziumok érettségit 
követő szakképzései

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a felnőttképzés a 855 alágazatban meghatározottak szerint
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Érettségire épülő szakmai felnőttképzés854102

854103

Érettségire épülő szakmai felnőttképzés

Felső szintű, nem felsőfokú iskolarendszerű szakképzés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a legalább érettségire épülő, felnőttképzés keretében folyó, nem iskolai rendszerű 
szakképesítésre, részszakmára felkészítő képzés
- a kifutó rendszerben a felnőttképzők OKJ szerinti képzései ezen a szinten

Ebbe a tételbe tartozik: 
- a technikumok, szakgimnáziumok iskolai rendszerű, érettségihez kötött szakmára 
vagy szakképesítésre felkészítő szakképzései iskolai rendszerben, nappali 
rendszerben vagy felnőttképzési jogviszonyban vagy felnőttoktatásban
- a kifutó rendszerben a szakgimnáziumok, technikumok OKJ szerinti, érettségihez 
kötött szakképzései, munkarendtől függetlenül

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az iskolai rendszerű szakmai középfokú oktatás, lásd: 853201
- a szakmai középfokú felnőttképzés, lásd: 853203
- a felső szintű, nem felsőfokú iskolai rendszerű szakképzés, lásd: 854103
- a felnőttképzés a 855 alágazatban meghatározottak szerint

Nem ebbe a tételbe tartozik: 
- az iskolai rendszerű szakmai középfokú oktatás, lásd: 853201
- a nem iskolarendszerű  szakképesítésre vagy részszakmára felkészítő középfokú 
felnőttképzés, lásd: 853203
- az érettségire épülő szakmai felnőttképzés, lásd: 854102
- a felnőttképzés a 855 alágazatban meghatározottak szerint

Ebbe a tételbe tartozik:
- az érettségire épülő, felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési 
Jegyzékben (OKJ) szereplő szakmákra felkészítő képzés

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a felnőttképzés a 855 alágazatban meghatározottak szerint
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M.n.s. egyéb oktatás

Nyelvi magánoktatás

855901

855903

M.n.s. egyéb oktatás

Nyelvi magánoktatás

Ebbe a tételbe tartozik:
 - a máshova nem sorolt oktatás, pl.:
    - a felsőoktatási témavezetői feladatok
    - a korrepetáló kurzus, oktatási központok szervezésében 
    - a gyorsolvasás tanfolyama
    - a vallással kapcsolatos kurzus
    - a túlélőtanfolyam
    - a nyilvános szereplést elősegítő kommunikációs tanfolyam/retorika oktatás
- a népi kézműves mesterségek bemutatója, oktatása (pl. vertcsipke technikai 
bemutatója, oktatása)
- a konferencia és egyéb előadások tartása
- a kommunikációs tréning
- a hitoktatás
- az ismeretterjesztő kurzusok tartása
- az önismereti képzés, készségfejlesztés, elméleti oktatás, motivációs és 
álláskeresési tréningvezetés
- a munka- és tűzvédelmi oktatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az általános és szaknyelvi oktatás bármely korosztálynak a résztvevők által 
meghatározott helyen, pl.otthon
- az iskola-, nyelviskola rendszeren kívüli nyelvoktatás

Nem ebbe a tételbe tartozik: 
- az írás-olvasás tanfolyam felnőtteknek, lásd: 852003
- az általános középfokú oktatás, lásd: 853101
- a szakmai középfokú oktatás, lásd: 853201
- a felsőszintű oktatás, lásd: 854 alágazat
- a középfok utáni nem felsőfokú és felsőfokú oktatás, amelyek összemérhetőek az 
iskolarendszerű oktatási rendszerrel, lásd: 8541, 8542 szakágazat
- a sportolási tevékenységek részeként oktatók, edzők stb. által biztosított oktatás, 
lásd: 855101
- a kulturális oktatás, lásd: 8552 szakágazat

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az általános és szaknyelvi felnőttképzés, lásd: 855911

Ebbe a tételbe tartozik:
 - az olyan felnőtt szakmai oktatás, amely oktatási szint szerint nem besorolható 
(OKJ-s végzettséget, államilag elismert oklevelet, diplomát nem adó szakmai 
képzés) pl.
    - a felsőoktatási témavezetői feladatok
    - az egyetemi, főiskolai előkészítő szolgáltatás
    - a korrepetáló kurzus, oktatási központok szervezésében 
    - a szakmai vizsgára felkészítő kurzus
    - a gyorsolvasás tanfolyama
    - a vallással kapcsolatos kurzus
    - az életmentő/testőr tanfolyam
    - a túlélőtanfolyam
    - a nyilvános szereplést elősegítő kommunikációs tanfolyam/retorika oktatás
    - a természetgyógyászati (pl. talpmasszázs, agykontroll stb.) tanfolyamok
- a játszóház vezetése, kézműves foglalkozások tartása oktatási céllal (vagyis előre 
meghatározott tematika szerinti módszeres képzés keretében)
- a népi kézműves mesterségek bemutatója, oktatása (pl. vertcsipke technikai 
bemutatója, oktatása)
- a konferencia és egyéb előadások tartása
- a tanfolyamok tartása különböző témakörökben (pl. modell tanfolyam)
- a kommunikációs tréning
- az önéletrajzírás oktatása
- a pályázatírásra szóló tanfolyam tartása
- a hitoktatás
- az ismeretterjesztő kurzusok tartása
- az önismereti képzés, készségfejlesztés, elméleti oktatás, motivációs és 
álláskeresési tréningvezetés
- a munka- és tűzvédelmi oktatás
- a babysitter oktatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az idegennyelv-oktatás otthon

Nem ebbe a tételbe tartozik: 
- az írás-olvasás tanfolyam felnőtteknek, lásd: 852003
- az általános középfokú oktatás, lásd: 853101
- a szakmai középfokú oktatás, lásd: 853201
- a felsőszintű oktatás, lásd: 854 alágazat
- a középfok utáni nem felsőfokú és felsőfokú oktatás, amelyek összemérhetőek az 
iskolarendszerű oktatási rendszerrel, lásd: 8541, 8542 szakágazat
- a sportolási tevékenységek részeként oktatók, edzők stb. által biztosított oktatás, 
lásd: 855101
- a kulturális oktatás, lásd: 8552 szakágazat
- a nyelv- és társalgási készség oktatás, lásd: 855903

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a külön végzett vizsgáztatás, lásd: 856004
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Általános képzési célú felnőttképzés

Általános és szaknyelvi felnőttképzés

Házi korrepetálás

855907

855911

855912

Általános képzési célú felnőttképzés

Általános és szaknyelvi felnőttképzés

Házi korrepetálás

Ebbe a tételbe tartozik:
- az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott (az általános műveltség növelését, 
kompetenciák fejlesztését célzó - lásd lábjegyzet) oktatás bármely formája, amely 
nem tartozik a 851-854 alágazatokba; ez a képzési forma nem ad hivatalosan 
elismert végzettséget (államilag elismert oklevelet, szakmai bizonyítványt, diplomát);
a képzés különböző formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási 
intézményben, munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión,
internet útján vagy levelező formában
PL:
- az egyetemi, főiskolai előkészítő szolgáltatás 
- az életmentő/testőr tanfolyam
- a természetgyógyászati (pl. talpmasszázs, agykontroll stb.) tanfolyamok 
- az önéletrajzírás oktatása 
- a pályázatírásra szóló tanfolyam tartása
- a tanfolyamok tartása különböző témakörökben (pl. modell tanfolyam) 
- a bébiszitter oktatás
   
Lábjegyzet: a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Ebbe a tételbe tartozik:
- az általános és szaknyelvi felnőttképzési tevékenység

Felnőttképzési tevékenység: olyan képzés, amely szervezetten valósul meg, 
célirányos és kompetenciakialakításra, kompetencia-fejlesztésre irányul. 

Lábjegyzet: 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Ebbe a tételbe tartozik:
- az iskolarendszeren kívüli korrepetálás a résztvevők által meghatározott helyen, pl. 
otthon

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a szakmai középfokú felnőttképzés, lásd: 853203
- az érettségire épülő szakmai felnőttképzés, lásd: 854102
- a középfok utáni nem felsőfokú és felsőfokú oktatás, amelyek összemérhetőek az 
iskolarendszerű oktatási rendszerrel, lásd: 8541, 8542 szakágazat
- a sportolási tevékenységek részeként oktatók, edzők stb. által biztosított oktatás, 
lásd: 855101
- a kulturális oktatás, lásd: 8552 szakágazat
- a nyelvi magánoktatás, lásd: 855903
- az informatikai oktatás, lásd: 855909
- az általános és szaknyelvi felnőttképzés, lásd: 855911

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nyelvi magánoktatás, lásd: 855903
- a külön végzett vizsgáztatás, lásd: 856004

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a nyelvi korrepetálás, nyelvi magánoktatás, lásd: 855903

Ebbe a tételbe tartozik:
- az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott (az általános műveltség növelését, 
kompetenciák fejlesztését célzó - lásd lábjegyzet) oktatás bármely formája, amely 
nem tartozik a 851-854 alágazatokba; ez a képzési forma nem ad hivatalosan 
elismert végzettséget (államilag elismert oklevelet, diplomát); a képzés különböző 
formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási intézményben, 
munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján 
vagy levelező formában
   
Lábjegyzet: a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Ebbe a tételbe tartozik:
- az engedélyhez kötött általános és szaknyelvi képzési tevékenység

Ebbe a tételbe tartozik:
- a tanítók által nyújtott tanítás, korrepetálás otthon

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a szakmai középfokú oktatás, lásd: 853203
- a középfok utáni nem felsőfokú és felsőfokú oktatás, amelyek összemérhetőek az 
iskolarendszerű oktatási rendszerrel, lásd: 8541, 8542 szakágazat
- a sportolási tevékenységek részeként oktatók, edzők stb. által biztosított oktatás, 
lásd: 855101
- a kulturális oktatás, lásd: 8552 szakágazat
- a nyelv- és társalgási készség oktatás, lásd: 855903
- a babysitter oktatás, lásd: 855901
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Iskolarendszerű nevelési, oktatási és más közoktatási intézmény alapítása 
és fenntartása

Vizsgáztatás

Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)

856002

856004

869001

Iskolarendszerű nevelési, oktatási és más köznevelési intézmény alapítása 
és fenntartása

Vizsgáztatás

Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)

Ebbe a tételbe tartozik:
- az iskolarendszerű nevelési, oktatási és más köznevelési intézmény alapítása és 
fenntartása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a vizsgák (tesztek) tervezése, fejlesztése, értékelése
- a közreműködés vizsgáztatás lebonyolításában
- a vizsgaelnöki tevékenység

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szülésznő (bába) 
- az egyéb egészségügyi szakápolás, a látásvizsgálat (optometria), a hidroterápia, a 
munkaterápia, a beszédterápia területén
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a fogászati terapeuták, a fogászati asszisztensek
és a szájhigiénikusok tevékenysége, akik a fogorvostól külön, de időszakos 
felügyelete alatt dolgoznak
- a mentőszolgálat
- a gyógytestnevelés, gerinctorna, gyógytorna, szemtorna, tartásjavító-, intimtorna 
(lásd lábjegyzet) 
- a babatorna, kismamatorna, babamasszázs 
- a fizikoterápia, az ergoterápia területén nyújtott szolgáltatás
- a képalkotó diagnosztikai szolgáltatások elemzés vagy értékelés nélkül, pl. röntgen,
ultrahang, mágneses rezonancia (MRI)
- az orvosi laboratóriumi asszisztensi tevékenység
- az alvó emberek alvásdiagnosztikai viszgálata
- a vércukorszint mérés és hasonló szűrővizsgálatok végzése az egészségnapokon

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása 
fogtechnikai laboratóriumokban, lásd: 325003
- az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás, lásd: 49,
50 és 51 ágazat
- a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés, lásd: 712001
- az élelmiszer-higiéniai tesztelések, vizsgálatok, lásd: 712001
- a kórházak tevékenysége, lásd: 8610 szakágazat
- az orvosok és a fogorvosok tevékenysége, lásd: 862 alágazat
- a mentőápoló, betegszállító sofőr, lásd: 869003
- az otthoni szakápolás, lásd: 869004
- a manuálterápia, lásd: 869005
- a humánkineziológiai szolgáltatás, lásd: 869011
- a dúlai szolgáltatás, lásd: 869012
- a bentlakásos ápolást nyújtó ellátás, lásd: 871001

Ebbe a tételbe tartozik:
- az iskolarendszerű nevelési, oktatási és más közoktatási intézmény alapítása és 
fenntartása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a vizsgák (tesztek) tervezése, fejlesztése, értékelése
- a vizsgáztatás lebonyolítása
- a vizsgaelnöki tevékenység

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szülésznő (bába, dula) 
- az egyéb egészségügyi szakápolás, a látásvizsgálat (optometria), a hidroterápia, a 
munkaterápia, a beszédterápia területén
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a fogászati terapeuták, a fogászati asszisztensek
és a szájhigiénikusok tevékenysége, akik a fogorvostól külön, de időszakos 
felügyelete alatt dolgoznak
- a mentőszolgálat
- a gyógytestnevelés, gerinctorna, gyógytorna, szemtorna, tartásjavító-, intimtorna 
(lásd lábjegyzet) 
- a babatorna, kismamatorna, babamasszázs 
- a fizikoterápia, az ergoterápia területén nyújtott szolgáltatás
- a képalkotó diagnosztikai szolgáltatások elemzés vagy értékelés nélkül, pl. röntgen,
ultrahang, mágneses rezonancia (MRI)
- az orvosi laboratóriumi asszisztensi tevékenység
- az alvó emberek alvásdiagnosztikai viszgálata
- a vércukorszint mérés és hasonló szűrővizsgálatok végzése az egészségnapokon

Lábjegyzet: az intimtorna kifejezés/szóhasználat a 220.725 lajstromszámon 
bejegyzett védjegy és oltalom alatt áll

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása 
fogtechnikai laboratóriumokban, lásd: 325003
- az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás, lásd: 
49, 50 és 51 ágazat
- a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés, lásd: 712001
- az élelmiszer-higiéniai tesztelések, vizsgálatok, lásd: 712001
- a kórházak tevékenysége, lásd: 8610 szakágazat
- az orvosok és a fogorvosok tevékenysége, lásd: 862 alágazat
- a mentőápoló, betegszállító sofőr, lásd: 869003
- az otthoni szakápolás, lásd: 869004
- a manuálterápia, lásd: 869005
- a bentlakásos ápolást nyújtó ellátás, lásd: 871001
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Védőnői és ápolói szolgáltatás

Mentál-egészségügyi ellátás

Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként)

869004

869006

869007

Védőnői és ápolói szolgáltatás

Mentál-egészségügyi ellátás

Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a védőnői szolgáltatás (az anya- és csecsemővédelem, a gyermekhigiénia területén 
nyújtott szolgáltatás) 
- az otthoni betegápolás (a kórházon kívüli), a betegek otthonában végzett tanácsadás és 
megelőzés
- a terhesgondozás (felügyelet a terhesség és a szülés alatt, az anyák szülés utáni 
felügyelete, családtervezés beleértve a gondozást)

Ebbe a tételbe tartozik:
- az egészségügyi szolgáltatásként végzett mentál-egészségügyi ellátás:
- a pszichoterapeuták, klinikai szakpszichológusok, pszichoanalitikusok 
tevékenysége
- a hipnoterápia

Azok a mentálhigiénés ellátásban dolgozó nem orvos szakemberek tartoznak ide, 
akik rendelkeznek egészségügyi végzettséggel

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nem egészségügyi szolgáltatásként végzett mentálegészségügyi ellátás, mint pl.:
- a mentálhigiénés tanácsadás, amennyiben nem egészségügyi szolgáltatásként 
végzi
- a művészetterapeuták (zene, képzőművészet, tánc) tevékenysége
- a pszichodráma asszisztens - amennyiben nem szakmai ismeretek, módszerek 
oktatása, átadása, hanem pl. a személyiség fejlesztése történik (pl. vezetési 
képesség-, stressztűrés-, kapcsolatteremtő és probléma megoldó-képesség növelő, 
önismeret, csoportviselkedésmód-ismeret)
- a telefonos lelkisegélyszolgálat, preventív tevékenységek az egészségfejlesztés és 
mentálhigiéne területén
- a szülő-csecsemő-kisgyermek konzulensi tevékenység, amely alkalmas a 
koragyermekkori érzelem- és viselkedésszabályozási, valamint kapcsolati 
nehézségek időbeni felismerése, ezirányú intervenciók speciális alkalmazására
- a családterapeuta

Azok a mentálhigiénés ellátásban dolgozó szakemberek tartoznak ide, akik nem 
rendelkeznek egészségügyi végzettséggel (pl.: pszichológus, művészetterápeuta, 
állat asszisztált terápeuta).

Nem ide tartozik:
- a kórházi ápolás, lásd: 861006, 861007
- a dúlai szolgáltatás, lásd: 869012

Nem ide tartozik:
- az orvosok által végzett mentál-egészségügyi ellátás, lásd: 8610, 8622

Nem ide tartozik:
- a lovasterápia, lásd: 869010
- a humánkineziológiai szolgáltatás, lásd: 869011
- a dúlai szolgáltatás, lásd: 869012

Ebbe a tételbe tartozik:
- a védőnői szolgáltatás (az anya- és csecsemővédelem, a gyermekhigiénia területén 
nyújtott szolgáltatás) 
- az otthoni betegápolás (a kórházon kívüli), a betegek otthonában végzett tanácsadás és 
megelőzés
- a terhesgondozás (felügyelet a terhesség és a szülés alatt, az anyák szülés utáni 
felügyelete, családtervezés beleértve a gondozást)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a klinikai és mentál-higiénés szakpszichológus

Ebbe a tételbe tartozik:
- a nem egészségügyi szolgáltatásként végzett mentálegészségügyi ellátás, mint pl.:
     - pszichoanalitikusok, pszichológusok és pszichoterapeuták
- a mentálhigiénés tanácsadás, amennyiben nem egészségügyi szolgáltatásként 
végzi
- a művészetterapeuták (zene, képzőművészet, tánc) tevékenysége
- a pszichodráma asszisztens - amennyiben nem szakmai ismeretek, módszerek 
oktatása, átadása, hanem pl. a személyiség fejlesztése történik (pl. vezetési 
képesség-, stressztűrés-, kapcsolatteremtő és probléma megoldó-képesség növelő, 
önismeret, csoportviselkedésmód-ismeret)
- a metafizikai pszichoterapeuta
- a telefonos lelkisegélyszolgálat, preventív tevékenységek az egészségfejlesztés és 
mentálhigiéne területén
- a szülő-csecsemő-kisgyermek konzulensi tevékenység, amely alkalmas a 
koragyermekkori érzelem- és viselkedésszabályozási, valamint kapcsolati 
nehézségek időbeni felismerése, ezirányú intervenciók speciális alkalmazására
- a családterapeuta

Azok a mentálhigiénés ellátásban dolgozó szakemberek tartoznak ide, akik nem 
rendelkeznek egészségügyi végzettséggel (pl.: pszichológus, művészetterápeuta, 
állat asszisztált terápeuta)

Nem ide tartozik:
- a kórházi ápolás, lásd: 861006, 861007

Nem ide tartozik:
- a lovasterápia, lásd: 869010
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Bentlakásos, nem kórházi ápolás m.n.s.

869011

869012

871001

Humánkineziológiai szolgáltatás

Dúlai szolgáltatás

Bentlakásos, nem kórházi ápolás m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a humánkineziológiai szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a dúlai szolgáltatás, mint pl. a dúla által nyújtott fizikai és érzelmi támasz, 
személyes gondoskodás a várandóság, a szülés, továbbá a gyermekágy alatt a nő 
számára

Ebbe a tételbe tartozik:
- az elhelyezés a helyszíni egészségügyi ellátással egybekötve, állandó orvosi felügyelet 
nélkül (pl. szanatórium)
- az utógondozás, lábadozó beteg intézeti ápolása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógytestnevelés, gerinctorna, gyógytorna, szemtorna, tartásjavítótorna, lásd: 
869001
- a fizikoterápia, az ergoterápia területén nyújtott elkülönült szolgáltatás, lásd: 
869001
- a táplálkozásterápia elkülönült szogáltatásként, lásd:  
869001
- a mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként) elkülönült 
szolgáltatásként, lásd: 869007

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a szülésznői szolgáltatás, lásd: 869001
- a védőnői és ápolói szolgáltatás, lásd: 869004

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a bentlakásos elhelyezés egészségügyi ellátással egybekötve, orvosi felügyelet 
mellett, lásd: 861002, 861004, 861005, 861006
- az egészségügyi szakképzettségűek által végzett házi ápolás, lásd: 862, 869 
alágazat
- az idősek bentlakásos ellátása ápolás nélkül vagy minimális ápolással, lásd: 
873001
- a szociális ellátás elhelyezéssel, mint pl. gyermekotthonok, gyermekszállások, 
hajléktalanok átmeneti szállásai, lásd: 8790 ágazat

Ebbe a tételbe tartozik:
- az elhelyezés a helyszíni egészségügyi ellátással egybekötve, állandó orvosi felügyelet 
nélkül (pl. szanatórium)
- az utógondozás, lábadozó beteg intézeti ápolása

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a bentlakásos elhelyezés egészségügyi ellátással egybekötve, orvosi felügyelet 
mellett, lásd: 861002, 861004, 861005, 861006
- az egészségügyi szakképzettségűek által végzett házi ápolás, lásd: 862, 869 
alágazat
- az idősek bentlakásos ellátása ápolás nélkül vagy minimális ápolással, lásd: 
873001
- a szociális ellátás elhelyezéssel, mint pl. árvaházak, gyermekotthonok, 
gyermekszállások, hajléktalanok átmeneti szállásai, lásd: 8790 ágazat
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Egyéb bentlakásos ellátás

Gyermek- és lakásotthon működtetése

Különleges gyermek- és lakásotthon működtetése

879001

879012

879013

Egyéb bentlakásos ellátás

Gyermek- és lakásotthon működtetése

Különleges gyermek- és lakásotthon működtetése

Ebbe a tételbe tartozik:
- az éjjel-nappal igénybe vehető szociális segítségnyújtás gyermekek és az 
önellátásukban bizonyos mértékig korlátozott személyek részére, de ahol az orvosi 
ellátás és az oktatás nem meghatározó tényező, mint pl. 
    - a szociális és személyi problémákkal küzdők ellátása
    - a leányanyákat és gyermekeiket ellátó intézmények
    - a bántalmazott nők, terhes nők átmeneti otthona
    - az egyedülálló anyák és gyermekeiket befogadó otthonok
    - a bűnözők átmeneti elhelyezése
    - a büntetett előéletűeket, bűnelkövetőeket befogadó rehabilitációs intézmények
    - a hetes bölcsőde, a gyermek 3 éves koráig
    - a hajléktalanok rehabilitációs intézménye
    - az éjjeli menedékhely
    - a hajléktalan személyek átmeneti szállása
- az egyéb szociális rehabilitációs szolgáltatások

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a
nevelésbe vett gyermek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő felnőtt 
számára

Ebbe a tételbe tartozik:
- a különleges gyermek- és lakásotthon, bentlakásos gyermekintézmény 
működtetése, amely a tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint kora miatt 
különleges ellátást igénylő gyermek számára kötelezően ellátandó 
alaptevékenységként biztosítja a gyermek állapotához igazodó különleges ellátást, 
valamint fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ápolási tevékenység, lásd: 8710 szakágazat
- a hajléktalanok otthonának működtetése, lásd: 871006
- a mentálisan retardáltak (nem értelmi fogyatékkal élők), pszichiátriai betegségben, 
szenvedélybetegségben szenvedő gyermekek bentlakásos ellátása, lásd: 8720 
szakágazat
- az idősek és a fogyatékkal élők bentlakásos intézeti ellátása, lásd: 8730 szakágazat
- az otthont nyújtó ellátást és utógondozói ellátást nyújtó intézménytípusok, lásd: 
879011-879015
- a rövid távú menedéknyújtás a katasztrófák áldozatainak, lásd: 889901

Ebbe a tételbe tartozik:
- az éjjel-nappal igénybe vehető szociális segítségnyújtás gyermekek és az 
önellátásukban bizonyos mértékig korlátozott személyek részére, de ahol az orvosi 
ellátás és az oktatás nem meghatározó tényező, mint pl. 
    - árvaház
    - szociális és személyi problémákkal küzdők ellátása
    - leányanyákat és gyermekeiket ellátó intézmények
    - bántalmazott nők, terhes nők átmeneti otthona
    - egyedülálló anyák és gyermekeiket befogadó otthonok
    - bűnözők átmeneti elhelyezése
    - javítóintézet
    - büntetett előéletűeket, bűnelkövetőeket befogadó rehabilitációs intézmények
    - hetes bölcsőde, a gyermek 3 éves koráig
- egyéb szociális rehabilitációs szolgáltatások

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
az átmeneti és a tartós (állami gondozás alatt álló) nevelésbe vett gyermek számára

Ebbe a tételbe tartozik:
- a különleges gyermek- és lakásotthon, bentlakásos gyermekintézmény 
működtetése, amely a tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint kora miatt 
különleges ellátást igénylő gyermek számára kötelezően ellátandó 
alaptevékenységként biztosítja a gyermek állapotához igazodó különleges ellátást

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az ápolási tevékenység, lásd: 8710 szakágazat
- a mentálisan retardáltak (nem értelmi fogyatékkal élők), pszichiátriai betegségben, 
szenvedélybetegségben szenvedő gyermekek bentlakásos ellátása, lásd: 8720 
szakágazat
- az idősek és a fogyatékkal élők bentlakásos intézeti ellátása, lásd: 8730 szakágazat
- a rövid távú menedéknyújtás a katasztrófák áldozatainak, lásd: 889901
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Speciális gyermek- és lakásotthon működtetése

Utógondozó otthon működtetése

Kozmetika, szépségápolás

Kozmetika, szépségápolás az ügyfél otthonában

879014

879015

960203

960208

Speciális gyermek- és lakásotthon működtetése

Utógondozó otthon működtetése

Kozmetika, szépségápolás

Kozmetika, szépségápolás az ügyfél otthonában

Ebbe a tételbe tartozik:
- a speciális gyermekotthon, a speciális lakásotthon vagy a gyermekotthon speciális 
csoportja az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy a nevelésbe vett súlyos pszichés 
vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szer használó, 
emberkereskedelem feltételezett áldozattá vált és a kettős szükségletű 
gyermekeknek nyújt gondoskodást, szocializációt és reszocializációt, valamint 
habilitációt és rehabilitációt, valamint fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást. 

Lábjegyzet: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról

Ebbe a tételbe tartozik:
- az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadás, a 
társadalomba való beilleszkedés elősegítése érdekében segítségnyújtás (a 
továbbiakban: utógondozás) és szükség szerinti ellátás biztosítása a fiatal felnőttek 
részére

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kozmetikai kezelés, arc-, nyak-, és dekoltázsmasszázs 
- a tartós szempilla- és szemöldökfestés
- a szempilla és szemöldök esztétikai kinézetét javító eljárások (szempilla-
hosszabbítási technikák, szempilladauer, szempillalifting, laminálás stb.)
- az arc-, és testkezelések manuálisan és elektrokozmetikai készülékekkel
- a testápolás, szőrtelenítés
- a tartós smink készítése (sminktetoválás)
- az egyéb higiéniás szolgáltatások nyújtása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kozmetikai kezelés, arc-, nyak-, és dekoltázsmasszázs
- a testápolás, szőrtelenítés
- az egyéb higiéniás szolgáltatások  nyújtása az ügyfél otthonában

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a professzionális kozmetikai termékek értékesítése, lásd: 479904
- a gyógykezelések, lásd: 86 ágazat
- az egészségvédelmi szolgáltatások, pl. az arcfiatalító műtét, lásd: 861001
- a kozmetika, szépségápolás az ügyfél otthonában, lásd: 960208
- a szépészeti sminkelés, sminkelési tanácsadás lásd: 960210
- a műszempilla építés, -eltávolítás, lásd: 960210
- a testfestés, lásd: 960901

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a szépészeti sminkelés, sminkelési tanácsadás az ügyfél otthonában, lásd: 960211

Ebbe a tételbe tartozik:
- azoknak a speciális gyermekek számára épített lakásotthon működtetése, akik 
olyan társadalmi helyzetből, szubkultúrából érkeztek, amely jelentősen megnehezíti 
felnőtté válásukat, zsenge koruk ellenére (10 éves kortól kerülhetnek be az intézetbe)
gyakran droghasználók, súlyos pszichés problémákkal és magatartási zavarokkal 
küszködnek
- a speciális gyermekotthon vagy a gyermekotthon speciális csoportja az ideiglenes 
hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett súlyos pszichés vagy 
disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekeknek 
nyújt gondoskodást, szocializációt és reszocializációt, valamint habilitációt és 
rehabilitációt. A gyermek teljes körű ellátásának időtartama csak kivételesen 
indokolt esetben haladhatja meg a két évet.

Ebbe a tételbe tartozik:
- az utógondozói ellátás utógondozói otthon működtetése által - az önálló élet 
megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadás, a társadalomba való 
beilleszkedés elősegítése érdekében segítségnyújtás (a továbbiakban: utógondozás)
biztosítása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kozmetikai kezelés, arcmasszázs, arckikészítés, sminkelés 
- a szépség-, arcápolási és a sminkelési tanácsadás
- a testápolás, szőrtelenítés, kezelés ultraibolya, illetve infravörös sugárral, egyéb 
higiéniás szolgáltatások
- a sminktetoválás (tartós make-up)
- a 3D-s szempilla hosszabbítás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a kozmetikai kezelés, arcmasszázs, arckikészítés, sminkelés, testápolás, 
szőrtelenítés, egyéb higiéniás szolgáltatások az ügyfél otthonában

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gyógykezelések, lásd: 86 ágazat
- az egészségvédelmi szolgáltatások, pl. az arcfiatalító műtét, lásd: 861001
- a kozmetika, szépségápolás az ügyfél otthonában, lásd: 960208
- a testfestés, lásd: 960912
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M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

960210

960211

960901

Sminkelés, műszempilla-építés

Sminkelés az ügyfél otthonában

M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szépészeti sminkelés
 - a szépség-, arcápolási és a sminkelési tanácsadás
- a műszempilla-építés, -eltávolítás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szépészeti sminkelés
- a szépség-, arcápolási és a sminkelési tanácsadás az ügyfél otthonában

Ebbe a tételbe tartozik:
- a családfakutatás (genealógia)
- a cipőtisztítás, portási, ajtónálló (étterem, szálloda előtt álló személy, aki leparkolja 
a vendég autóját) szolgáltatás stb.
- az érmével működő személyi szolgáltató gépek/automaták üzemeltetése 
(fényképkészítő-fotófülke, testsúlymérő, vérnyomásmérő berendezések, érmével 
működő csomagmegőrzők stb.)
- a vőfély
- a szexuális szolgáltatás
- a közírás - a publicisztika (kevésbé használt magyar nevén közírás) sajtóműfaja
- az arcfestés, csillámtetoválás készítése
- a testfestés, a hennafestés
- az esküvőszervezés
- az egyéb, máshova nem sorolt szolgáltatások
- a bejárónői tevékenység
- az önéletrajzírás, prezentáció készítés
- az ünnepi alkalmakra mintabeszédek írása
- a szín- és stílustanácsadás
- a nem szociális jellegű bér bevásárlás

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a tartós smink készítése (sminktetoválás), lásd: 960203
- a szépészeti sminkelés, sminkelési tancsáadás az ügyfél otthonában, lásd: 960211

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a tartós smink készítése (sminktetoválás), lásd: 960203

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az áru értékesítése automatából, lásd: 47 ágazat megfelelő alcsoportja
- a parkolóhely szolgáltatás, lásd: 522102
- a konferencia, kereskedelmi bemutató, falusi rendezvény szervezése, lásd: 8230 
szakágazat
- a szociális jellegű bér bevásárlás, lásd: 881004
- az érmével működő játékautomata üzemeltetése, lásd: 932902
- az érmével működő mosógép-szolgáltatás, lásd: 960101
- a szépészeti sminkelés, lásd: 960210

Ebbe a tételbe tartozik:
- a családfakutatás (genealógia)
- a cipőtisztítás, portási, ajtónálló (étterem, szálloda előtt álló személy, aki leparkolja 
a vendég autóját) szolgáltatás stb.
- az érmével működő személyi szolgáltató gépek/automaták üzemeltetése 
(fényképkészítő-fotófülke, testsúlymérő, vérnyomásmérő berendezések, érmével 
működő csomagmegőrzők stb.)
- a vőfély
- a szexuális szolgáltatás
- a közírás - a publicisztika (kevésbé használt magyar nevén közírás) sajtóműfaja
- az egyéb, máshova nem sorolt szolgáltatások
- a bejárónői tevékenység
- az önéletrajzírás, prezentáció készítés
- az ünnepi alkalmakra mintabeszédek írása
- a szín- és stílustanácsadás
- a nem szociális jellegű bér bevásárlás

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- az áru értékesítése automatából, lásd: 47 ágazat megfelelő alcsoportja
- a parkolóhely szolgáltatás, lásd: 522102
- a szociális jellegű bér bevásárlás, lásd: 881004
- az érmével működő játékautomata üzemeltetése, lásd: 932902
- az érmével működő mosógép-szolgáltatás, lásd: 960101
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Tetoválás, testékszer-felhelyezés960912 Tetoválás, testékszer-felhelyezés
Ebbe a tételbe tartozik:
- a tetoválás, testékszer-behelyezés
- a füllyukasztás és fülbevalók behelyezése

Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a sminktetoválás, lásd: 960203
- a testfestés, hennafestés, lásd: 960901

Ebbe a tételbe tartozik:
- a tetoválás, testékszer-behelyezés, testfestés - hennafestés


