M SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG
70.2 Üzletviteli tanácsadás
70.21 PR, kommunikáció tanácsadás
70.21.1 PR, kommunikáció tanácsadás
70.21.10 PR, kommunikáció tanácsadás
Idetartozik:
‐

a szervezetek és egyének számára nyújtott tanácsadás, útmutatás és operatív segítségnyújtás
a nagy nyilvánossággal, a kormányzattal, szavazókkal, részvényesekkel és másokkal való
kapcsolatuk és "imázsuk" javítása érdekében

Nem tartozik ide:
‐
‐

a hirdetés tervezése, megvalósítása, lásd 73.11.11
a piac‐ és közvélemény‐kutatás, lásd 73.20

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
70.22.1 Üzletviteli tanácsadás
70.22.11 Stratégiai vezetési tanácsadás
Idetartozik:
‐

a tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás a vezetést érintő kérdésekben,
mint pl. üzletpolitika és stratégia, általános tervezés, strukturális kérdések és a szervezet
ellenőrzése, részletesebben kifejtve az általános üzletviteli tanácsadás körébe tartozhatnak a
következő szolgáltatások valamelyike, vagy azok kombinációja:
o üzletpolitika kialakítása
o olyan szervezeti felépítés meghatározása (döntéshozó rendszer), amely a
leghatékonyabban valósítja meg a szervezet célkitűzéseit
o jogi szervezettség
o stratégiai üzleti tervezés
o vállalatfejlesztés és szerkezetátalakítás, mint pl. egyesülések, vállalkozás
felvásárlások, közös vállalkozások, stratégiai szövetségek, diverzifikáció, privatizáció
o vezetői információs rendszer meghatározása
o vezetői beszámolók és ellenőrzések fejlesztése
o üzleti körforgás tervezése
o az üzletvezetés folyamatának ellenőrzése
o profitnövelő programok kifejlesztése
o olyan szolgáltatások, amelyek iránt egy szervezet felső vezetése különös érdeklődést
tanúsít

Nem tartozik ide:
‐
‐

a jogi tanácsadás és képviselet, lásd 69.10.1
az egyesüléssel és vállalkozás felvásárlással kapcsolatos tanácsadás, közvetítés, lásd 66.19.21

70.22.12 Pénzügyi üzletviteli tanácsadás (kivéve: adózás)
Idetartozik:
1

‐

a tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás a pénzügyi döntéshozó
területeken, mint pl.:
o forgó tőke és likviditás menedzselése, ideális tőkeösszetétel meghatározása
o tőkebefektetési javaslatok elemzése
o vagyonkezelés
o számviteli rendszer, költséggazdálkodási‐ és költségvetés‐ellenőrzési eljárás
fejlesztése
o egyesüléssel és vállalatfelvásárlással kapcsolatos pénzügyi tanácsadás, mint pl.
értékelési, bérezési, ellenőrzési és nemzetközi pénzügyi módszerekre vonatkozó
tanácsadás

Nem tartozik ide:
‐
‐
‐
‐
‐

a számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése számviteli rendszerhez, lásd 62.01.1,
az értékpapír‐ügynöki szolgáltatás, lásd 66.12.11,
a portfólió‐ és alapkezelési szolgáltatás, lásd 66.30.11
a könyvelés, könyvvizsgálat és pénzügyi auditálás szolgáltatás, lásd 69.20
adótanácsadás és az adóbevallás elkészítése, lásd 69.20.31

70.22.13 Marketing üzletviteli tanácsadás
Idetartozik:
‐

a tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás egy szervezet marketingstratégiája
és marketingtevékenysége területén. A marketing célú tanácsadáshoz a következő
szolgáltatások valamelyike vagy azok kombinációja sorolható:
o a marketingstratégia elemzése és meghatározása
o a vevőszolgálati szabályok, az árképzés, hirdetési és értékesítési csatornák
meghatározása
o értékesítési menedzsment és a személyzet képzése
o marketingcsatornák (nagy‐ és kiskereskedelmi forgalmazás, direkt mail, franchise
stb.) megszervezése, csomagolás tervezése, továbbá mindazon szolgáltatások,
amelyek egy szervezet marketingstratégiájához és tevékenységéhez szükségesek

Nem tartozik ide:
‐
‐

a PR‐kommunikáció, lásd 70.21.10
a reklámtevékenység, lásd 73.11

70.22.14 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás
Idetartozik:
‐

a tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás egy szervezet emberi erőforrás
stratégiájával, politikájával, gyakorlatával kapcsolatban; a humánpolitikai célú tanácsadáshoz
a következő szolgáltatások valamelyike vagy azok kombinációja sorolható:
o toborzás, javadalmazás, juttatások teljesítménymérés és értékelés
o szervezeti fejlesztés (csoportok közötti és csoporton belüli tevékenység fejlesztése)
o munkaerő képzése és fejlesztési igényei
o munkavállalók támogatása áthelyezési tervek esetén, vagy az áthelyezés során
o utódlás tervezése
o a kormányzati szabályzatok megismertetése olyan területeken, mint egészség,
munkavédelem, javadalmazás és a munkavállalók jogai
2

o
o

munkaadó‐munkavállaló viszonya
humán erőforrás felülvizsgálata

Nem tartozik ide:
‐
‐

a munkaközvetítés, lásd 78.10.1
az oktatási tanácsadás, lásd 85.60.10

70.22.15 Termelésszervezési tanácsadás
Idetartozik az olyan tevékenységek szervezési tanácsadása, mint például:
‐
‐

‐
‐
‐

a tanácsadás a termelési rendszerek és folyamatok fejlesztéséhez
az irodai és szolgáltatási tevékenységek fejlesztése, mint például:
o iroda elrendezése
o munkafolyamat tervezése és munkaszabványok készítése
az iroda automatizálás, mint például: automatizált rendszerek kiválasztása és telepítése
a termékfejlesztés, minőségbiztosítás és minőség irányítás
az üzembiztonság, megelőzés és védelem

Nem tartozik ide:
‐
‐
‐

az ellátási lánccal kapcsolatos tanácsadása, lásd 70.22.16
a mérnöki tanácsadás és tervezés ipari és termelési létesítményekkel és folyamatokkal
kapcsolatban, lásd 71.12.17
az agronómus és agrárközgazdász által nyújtott tanácsadás, lásd 74.90.19

70.22.16 Ellátási rendszerre vonatkozó és egyéb vezetői tanácsadás
Idetartozik:
‐

‐

‐

az integrált ellátási lánccal összefüggő irányítási tanácsadás; az integrált ellátási lánccal
összefüggő irányítási tanácsadás egy csomagtermék, amely magában foglalja a
készletgazdálkodással, raktározással, tárolással és elosztással kapcsolatos tervezési és
irányítási tevékenységeket
a logisztikai irányítási tanácsadás, mint például:
o készletgazdálkodásra vonatkozó logisztikai tanácsadás, amely a meglévő készlet
figyelembevételével meghatározza a leghatékonyabb készletszükségletet a megbízó
számára
o elosztásra és szállításra vonatkozó logisztikai tanácsadás, amely kiterjed az ügyfél
által végzett tevékenységekre, mint a javak tárolása, kezelése és a szervezeten belüli
mozgatása, hogy lehetővé tegye a javak szállítását az ügyféltől a felhasználóhoz
o raktározásra és tárolásra vonatkozó logisztikai tanácsadás, amely kiterjed a tételek
fogadására, tárolására és kibocsátására
o logisztikával összefüggő karbantartási tanácsadás
a m.n.s. egyéb üzletviteli tanácsadás

Nem tartozik ide:
‐
‐
‐
‐

az építészmérnöki tanácsadói szolgáltatás, lásd 71.11.24
a mérnöki tanácsadás, lásd 71.12.11
a környezetvédelmi tanácsadás, lásd 74.90.13
az egyéb, m.n.s. tudományos és műszaki tanácsadás, lásd 74.90.19
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70.22.17 Üzletmenetet támogató szolgáltatás
Idetartozik:
‐

‐

az olyan szolgáltatás csomag, amely összekapcsolja az információtechnológiára alapuló
szolgáltatást a (megoldási lehetőségtől függően fizikai vagy szellemi) munkaerővel, a
gépekkel, az egyéb lehetőségekkel, annak érdekében, hogy támogassa, ellássa, irányítsa a
következő termelési folyamatokat a megbízó számára:
o pénzügyi üzleti folyamatok, mint például pénzügyi tranzakciós folyamat hitelkártya
kifizetéssel, kölcsönzéssel kapcsolatos tevékenységek
o humán erőforrással kapcsolatos üzletviteli tevékenység pl. jövedelmek
adminisztrációja, fizetési jegyzék készítése és személyzeti irányítás
o ellátási lánccal kapcsolatos üzletviteli folyamat, mint készletgazdálkodási, beszerzési,
logisztikai tevékenységek, termelésütemezés és rendelés
o ügyfélkapcsolati üzletviteli folyamatok, mint segítségnyújtás, help desk,
telefonközpont, ügyfélszolgálat
o vertikális piaci folyamatok, amelyek olyan sajátos ágazatok által irányítottak, mint pl.
áramellátás, vegyipar, olajtermelés
az ügyfél egyéb üzleti folyamatai

70.22.2 Egyéb projektvezetési szolgáltatás (kivéve építési projekt)
Nem tartozik ide:
‐

a mérnökök építési projekt vezetése, 71.12.20

70.22.20 Egyéb projektvezetési szolgáltatás (kivéve építési projekt)
Idetartozik:
‐
‐

‐

a projektek előkészítése, megvalósítása során az erőforrások felhasználásának koordinálása
és felügyelete az ügyfél számára
a projekt összefogása, amely magába foglalja a költségvetés készítését, az elszámolást és a
költségek ellenőrzését, és egyéb végrehajtási feltételek tervezését, az alvállalkozók
munkájának koordinálását, a felügyeletet és a minőségellenőrzést, stb.
a projekt irányítás, amely magába foglalja a vezetést és az irodai vezetést saját személyzet
biztosításával vagy anélkül

Nem tartozik ide:
‐

a mérnökök építési projekt vezetése, 71.12.20

70.22.3 Egyéb üzletviteli tanácsadás
70.22.30 Egyéb üzletviteli tanácsadás
Idetartozik:
‐

a regionális, ipari és turizmussal összefüggő fejlesztési tanácsadás
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