M NEMZETGAZDASÁGI ÁG ‐ SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG
74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
74.9 Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
74.90 Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
74.90.1 Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki tanácsadás
74.90.11 Számlaellenőrzés és felvilágosítás a fuvardíjról
74.90.12 Nem ingatlannal vagy biztosítással kapcsolatos értékbecslés, üzleti ügynöki szolgáltatás
Idetartozik:
‐ a kis‐és közepes méretű vállalkozások vételének és eladásának lebonyolítására, beleértve a
szakértői tevékenységet
‐ az antikvitások, ékszerek stb. értékbecslése
Nem tartozik ide:
‐ a biztosítási értékbecslés, lásd 66.21.10
‐ az ingatlanügynöki tevékenység, lásd 68.31.1
‐ az ingatlanok értékbecslése, lásd 68.31.16

74.90.13 Környezetvédelmi tanácsadás
Idetartozik:
‐ 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 fele 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 természetierőforrás‐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;
vadállomány és egyéb természeti erőforrások
‐ 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
74.90.14 Időjáráselőrejelzés és meteorológia
Idetartozik:
‐ a légkör, a várható időjárás és időjárási viszonyok elemzése
74.90.15 Biztonsági tanácsadás
Idetartozik:
‐ az ügyfél igényeinek meghatározása, tanácsadás és javaslat készítése az ügyfélnek legjobban
megfelelő biztonsági rendszer kialakítására vagy a létező rendszer fejlesztésére
Nem tartozik ide:
‐ a számítógépek biztonságával kapcsolatos tanácsadás, lásd 62.02
‐ a biztonsági rendszerek berendezéseinek ellenőrzése és karbantartása, lásd 80.20.10
74.90.19 Egyéb m.n.s. tudományos, műszaki tanácsadás
Idetartozik:
‐ a tudományos tanácsadás a matematika, statisztika, stb. területén
‐ az agronómusi és agrárközgazdászi tanácsadás‐ az építési költségvetés készítése és ellenőrzése‐az
egyéb, m.n.s. tudományos és műszaki tanácsadás
Nem tartozik ide:
‐ az üzletviteli tanácsadás, lásd 70.22.1
‐ az építészmérnöki és mérnöki tanácsadás, lásd 71.11.24, 71.12.11
‐ a marketing tanácsadás, lásd 73.11.1
‐ a műszaki rajzolás, lásd 71.1
74.90.2 Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás

74.90.20 Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás

Idetartozik:
‐ a nem ingatlannal, nem biztosítással, nem mérnöki tevékenységgel kapcsolatos speciális
tanácsadás, pl. a művészetek területén, bírósági törvényszéki szakértés stb.
‐ a szerzői jogvédelemben részesülő művek menedzselése és jövedelmeztetése, kivéve a film‐és
alkotói jogokat
‐ az ipari vagyoni értékű jogok (szabadalom, licence, márkanév, franchise stb.) menedzselése
‐ a magánszemélyek (amatőrök) részére szerződtetés közvetítése filmes, színházi vagy egyéb
szórakoztató produkcióban, sportban ‐ a könyvek, játékok, alkotások, fényképek stb. elhelyezése
kiadónál, producernél stb.
‐ a tartalom szakmai lektorálása
Nem tartozik ide:
‐ a filmjogok menedzselése, lásd 59.13.12
‐ az alkotói jogok menedzselése, lásd 90.02.19
‐ a művészeti létesítmények működtetése, lásd 90.04.10
‐ a sportesemények szervezése, lásd 93.11.10, 93.12.10
‐ a nyelvi lektorálás, lásd 74.30.11
‐ a hivatalos közbeszerzési tanácsadás, lásd 70.22.20

