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 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kiszervezett vállalatirányítás; kereskedelmi tanácsadás; üzlet értékelés és

cégtervezés; kereskedelmi tanácsadás vállalati fúziókra, társaságok vételére és eladására, üzletszerzési

stratégiákra, franchise szolgáltatásokra,társaságok elidegenítésére és társaságok csődjére; üzleti értékelés vállalati

fúziókra, társaságok vételére és eladására, üzletszerzési stratégiákra, franchise szolgáltatásokra, társaságok

elidegenítésére és társaságok csődjére; cégtervezés vállalatifúziókra, társaságok vételére és eladására,

üzletszerzési stratégiákra, franchise szolgáltatásokra, társaságok elidegenítésére és társaságok csődjére; üzleti

könyvvizsgálat; önköltség-elemzés; üzleti konzultációs tanácsadás; tanácsadói szolgáltatások,üzletszerzések és

vállalati fúziók vonatkozásában; üzleti értékelések; márkaértékelési szolgáltatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési tanácsadás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; segítségnyújtás

kereskedelmi vagyiparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti könyvvizsgálat; üzleti információk nyújtása;

üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti vizsgálatok,

kutatások; közösségi tőkebefektetések és társaságok adminisztrációja ésirányítása közösségi tőkebefektetések

adminisztrációja céljára; irodai szolgáltatások, irodai szolgáltatások szervezése; titkársági szolgáltatások;

iratmásolás, gépírási szolgáltatások; szövegszerkesztés; kommunikáció átírása (irodai funkciók);bérszámfejtés;

üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; belső és külső könyvvizsgálat; üzleti könyvvizsgálat; gazdasági

információk szolgáltatása; konzultáció gazdasági kérdésekben, szakértői jelentések gazdasági kérdésekben;

gazdasági előrejelzések,gazdaságfejlesztésre vonatkozó információk készítése; adóbevallások készítése;

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; konzultáció adóbevallások elkészítésében; számlakivonatok összeállítása;

közönségszolgálati szolgáltatások; marketingszolgáltatások;marketing információs projektek; piaci tanulmányok,

vizsgálatok; telemarketing szolgáltatások; állásközvetítő irodák, konzultáció személyzeti kérdésekben;

személyzeti tanácsadás; munkaerő-toborzás és alkalmazotti átvilágítási szolgáltatások; kihelyezésiszolgáltatások;

üzleti szaktanácsadás és elemzés; üzleti szaktanácsadás és elemzés társaságok alapításával, vételével, eladásával,

átalakulásával, rehabilitációjával, újjászervezésével, fúziójával, jogutódlás tervezésével és felszámolásával

kapcsolatban;reklámozás; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámterjesztés; reklámterjesztés

telekommunikációs vagy elektronikus úton kínált és megrendelt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos

reklámozás és harmadik felek áruinak és szolgáltatásainakértékesítési ösztönzése, üzenetek és hirdetések

számítógépes hálózatokon hozzáférhető elektronikus helyekre történő elhelyezésével; aukciós eladások

szervezése és lebonyolítása; kiállítások, vásárok, kereskedelmi bemutatók,vállalatok bemutatása és

máskereskedelmi, ipari és/vagy reklám célú események és lehetőségek szervezése, lebonyolítása és rendezése;

reklámszövegek írása; keresőoptimalizálás; honlapforgalom optimalizálása; újság előfizetések ügyintézésével

kapcsolatos szolgáltatások; adatkutatásszámítógépes fájlokban; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; adatok és

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; konzultáció a lakóhely megváltoztatásával és

költözéssel kapcsolatban; családi vagyonkezelés; családi társasági részesedésekkezelése; meghatalmazotti

szolgáltatások; családi tanácsok ügyintézésének segítése; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen a

jótékonykodás, emberbaráti és humanitárius tevékenységek iránti közérdeklődés felkeltése; kereskedelmi

versenyek szervezése éslebonyolítása és vezetése, melyek olyan díjakért folynak, amely jótékonysági és

emberbaráti tevékenységgel foglalkozó egyének és csoportok díjazását és ösztönzését célozzák; reklámozás
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szponzori tevékenységen keresztül; mások termékeinek ésszolgáltatásainak a promóciója szponzori és licencelési

tevékenységen keresztül; szponzorok felkutatása; a 35-ös osztályba tartozó fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos

információ- és tájékoztatás-nyújtás, a 35-ös osztályba tartozó fenti szolgáltatásokkalkapcsolatos konzultációs

 szolgáltatások.

 36    Pénzügyi és valutaügyletek; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; tőkebefektetésekkel kapcsolatos

konzultációs és közvetítői szolgáltatások; faktorálás; tőkebefektetés, tőkeberuházás; stratégiák vagyon- és

ingatlanbefektetésekre; vagyon- ésingatlanbefektetési stratégiák fejlesztése és közvetítése; tőkebefektetésekkel

kapcsolatos tanácsadás; tanácsadás eszközbefektetéssel kapcsolatban; pénzügyi menedzsment; finanszírozási

szolgáltatások; pénzügyi szakértői jelentések és előrejelzésekkészítése, pénzügyi kérdések kutatása; pénzügyi

termékek elosztása; vagyon- és ingatlanbefektetési javaslatok fejlesztése, készítése és előadása; hitelbiztosítás,

biztosítékok nyújtása; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása; vagyon- és ingatlanbefektetésekilletve vagyon- és

ingatlanbefektetések, valamint pénzügyi ügyletek közvetítése; vagyon- és ingatlanbefektetések illetve vagyon- és

ingatlanbefektetések, valamint pénzügyi ügyletek közvetítése a vállalatfinanszírozás, a vállalati fúziók és

felvásárlásokés közösségi tőkebefektetések területén; tőkebefektetési szolgáltatások; pénzügyi elemzés; banki

ügyletek; bankolás; bankügyletek lebonyolítása; online banki szolgáltatások; pénzpiaci szolgáltatások; pénzügyi

biztosítékokkal való kereskedés; opciós,derivatív ügyletek; drágakövekkel, nyersanyagokkal és valutákkal való

kereskedés; valutaváltás; vagyonkezelés; nyugdíjintézetek adminisztrációja; vagyontárgyak pénzügyi értékelése

és értékbecslése; társaságok, ingatlanok, szellemi tulajdonjogok,engedélyek pénzügyi értékelése és értékbecslése;

pénzügyi értékelési szolgáltatások; pénzügyi értékbecslési szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanbérlés és

ingatlanbefektetési és ingatlanfinanszírozási tanácsadás; föld megszerzése mások részére;ingatlanok

értékbecslése; vagyonkezelés; biztosítékok, biztosítéki letétek és ingatlanok kezelése, vagyonleltárak létrehozása;

biztosítékok, biztosítéki letétek és ingatlanok kezelése, vagyonleltárak létrehozása pénzügyi célokra; banki

értékelések;hitelügynökségek, hitelirodák; fizetésbehajtási ügynökségi szolgáltatások; követelésbehajtási

ügynökségek; pénzügyi- és adókonzultáció; pénzügyi és adókonzultáció társaságok alapításával, vételével,

eladásával, átalakulásával, rehabilitációjával,újjászervezésével, fúziójával, jogutódlás tervezésével és

felszámolásával összefüggésben; adóvizsgálat; pénzügyi értékbecslés: társaságok pénzügyi értékbecslése;

vagyontárgyak pénzügyi értékbecslése; adóbecslések; tanácsadás pénzügyi értékbecslésselkapcsolatban;

tanácsadói szolgáltatások adótervezéssel kapcsolatban; adóbefizetések teljesítése; biztosítási statisztikai

szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; befektetési és kockázatkezelési szolgáltatások (pénzügyi

szolgáltatások);vagyonkezeléshez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; lízing, hitelbérlet; pénzügyi értékbecslés

(biztosítás, bankügyletek, ingatlan); műtárgyak értékbecslése; régiségek értékbecslése; ékszerek értékbecslése;

numizmatikai értékbecslés; hír- ésinformációszolgáltatás pénzügyi- és monetáris ügyletek területén, pénzügyi

információ-szolgáltatás; biztosítási szolgáltatások; banki szolgáltatások: befektetési banki szolgáltatások;

befektetési bank szolgáltatásai; tőkebefektetés, tőkeberuházás;befektetési tájékoztató szolgáltatások; pénzügyi

kockázatkezelés és kötvények kibocsátása (befektetési banki szolgáltatások); eszközbefektetési tanácsadás és

közvetítés; eszközbefektetési tanácsadás és közvetítés kockázati tőkével kapcsolatban; kockázatiés magántőke

finanszírozás; befektetések kihelyezése más közösségi befektetési programok alapjába és részvényeibe;

befektetések kihelyezése kockázatitőke-rendszerekbe; pénzügyi biztosítékok kereskedelme; pénzügyi

biztosítékok kereskedelme kockázatitőkével és nem tőzsdei részvényekkel kapcsolatban; tőkegyűjtés; magántőke;

magántőke szolgáltatások; ingatlan ügyletek; ingatlanok közvetítése; tanácsadás ingatlanbefektetéssel

kapcsolatban; ingatlan tanácsadás; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökitevékenység épületek és föld vétele,

eladása, bérlése és bérbeadása kapcsán; ingatlankezelési szolgáltatások ingatlanbefektetések kezelésével

kapcsolatban; pénzügyi tanácsadás ingatlanbefektetésekkel kapcsolatban; ingatlanok pénzügyi

értékbecslése;ingatlanfinanszírozás és ingatlanfejlesztési projektek finanszírozása; ingatlanügyletek;

tőkebefektetés ingatlanba; ingatlanok vásárlása mások számára; ingatlanbefektetés, ingatlantulajdon-kezelés;

tulajdon portfólió menedzsment; ingatlannal kapcsolatosszolgáltatások ingatlanok vételével, eladásával és

bérbeadásával kapcsolatban, ingatlanok eladása és bérlete; ingatlanlízing; ingatlanügynöki tevékenység

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatban; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantulajdon strukturálása;biztosítás;
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biztosítási jegyzési szolgáltatások; közvetlen biztosítások; viszontbiztosítási szolgáltatások; biztosítási és

viszontbiztosítási igények kezelése; biztosítási igények és viszontbiztosítási igények kezelése; viszontbiztosítási

statisztikávalkapcsolatos szolgáltatások; biztosítási igények értékelése; biztosítási ügynöki tevékenység;

biztosítással kapcsolatos konzultációs és ügynöki tevékenység; biztosítási kockázatkezelés; változó kamatozású

járadékbiztosítások; biztosítási fuvarozásiszolgáltatások; pénzügyi és biztosítási beszámolók készítése; tűzkár

elleni biztosítás; pénzügyi szolgáltatások értékelése viszontbiztosítási célból; biztosítási díjakkal kapcsolatos

finanszírozás; garanciabiztosítási szolgáltatások; betegségbiztosítás;életbiztosítási és évjáradékokkal kapcsolatos

szolgáltatások; biztosítási kárigények megállapítása; szolgáltatások biztosítási követelések kiegyenlítéséhez;

hajókár biztosítás; balesetbiztosítás; biztosítási szolgáltatások, információ szolgáltatásabiztosítási díjak

kiszámításához; biztosítási szolgáltatások és viszontbiztosítási információ; bérleti szerződések intézése gépek és

iparimunkagépek vonatkozásában; vagyontervezés; pénzügyi- és adótanácsadás; pénzügyi- és adótanácsadás

ingatlan tervezéstekintetében; vagyonkezelés; meghatalmazotti szolgáltatások; gyűjtés jótékonysági és

emberbaráti tevékenységek részére; pénzgyűjtés jótékonysági és emberbaráti tevékenységek számára; pénzügyi

konzultáció jótékonysági és emberbaráti tevékenységek számára;pénzügyi szolgáltatások jótékonysági és

emberbaráti tevékenységek számára; pénzgyűjtés és pénzügyi szolgáltatások adományosztás céljából;

pénzgyűjtési és pénzügyi szolgáltatások jótékonysági célú adományosztás céljából; jótékonysági

pénzgyűjtésvállalkozásokkal történő együttműködésen keresztül; pénzügyi kiadások jótékonysági célokra;

pénzügyi szolgáltatások jótékonysági célra adott adományokkal kapcsolatban; gyűjtések rendezése; gyűjtési

tevékenységek lebonyolítása; adománygyűjtés szervezése;pénzügyi szolgáltatások jótékonysági célú adományok

támogatásának felkutatására; pénzügyi szponzorálás, támogatás; gyűjtések és pénzügyi szolgáltatások

jótékonysági szponzori hozzájárulások elosztására; szolgáltatások jótékonysági célú

adományokkedvezményezetteinek finanszírozásával kapcsolatban; szponzori tevékenység pénzügyi

segítségnyújtással kapcsolatban; pénzügyi támogatás a kultúra, sport, tudomány, oktatás, fejlesztési segítség,

kutatás, kulturális események és szórakoztató tevékenységekterületén; pénzügyi alapok kezelése, letétkezelés; a

36-os osztályba tartozó fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információ- és tájékoztatás nyújtás, a 36-os osztályba

 tartozó fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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