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 ( 511 ) 9    Tudományos, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, filmes, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző

(felügyeleti), életmentő és oktató készülékek és műszerek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására,

átalakítására, tárolására, szabályozására vagyellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy

képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k

(kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetekérmebedobással működő

készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;

számítógépes szoftverek és számítógépes programok (letölthető/rögzített számítógépes szoftverek); operációs

rendszer programokszámítógépekhez, rögzített; kifizetési, banki, hitelkártya-, betétikártya-, fizetőkártya-,

bankautomata- , tároltérték-, elektronikus pénzátutalási, elektronikus fizetési, számlafizetési adatok elektronikus

feldolgozására és továbbítására vonatkozó,készpénzfolyósítási, tranzakcióhitelesítési, útvonalválasztási,

engedélyezési és elszámolási szolgáltatások megkönnyítésére és adminisztrálására, csalások felderítésére és

ellenőrzésére, katasztrófa utáni helyreállításra és titkosítási szolgáltatásokhozhasznált számítógépes hardverek és

szoftverek (rögzített és/vagy letölthető); távközlési és elektromos készülékek és berendezések, amelyek adatok,

beleértve hang és képek felvételére, átvitelére és reprodukciójára szolgáló készülékek; könyvelőgépek;pénzügyi

számlák számítógépes világhálón keresztüli nyomonkövetésére, kezelésére és elemzésére szolgáló berendezés;

számítógépes hardverek és szoftverek, amelyek helyi és nagy távolságú számítógépes hálózatok fejlesztéséhez,

karbantartásához éshasználatához; memóriakártyák olvasására használt rendszerek, valamint memóriákban,

integrált áramköri memóriákban és bankkártya-memóriákban lévő adatok olvasására használt rendszerek;

letölthető elektronikus kiadványok, publikációk;nyomtató-berendezések, beleértve adatfeldolgozó rendszerek és

pénzügyi tranzakciós rendszerek nyomtatóberendezéseit is; kódolók és dekódolók; modemek; vezeték nélküli

hálózatokon, globális számítógépes hálózatokon és/vagy mobil távközlési eszközökönkeresztül, elektronikus úton

történő fizetési ügyletek elősegítéséhez való számítógépes hardverek és szoftverek; számítógépes hardverek és

kódoló szoftverek, kódoló kulcsok, digitális igazolások, digitális aláírások, magánszemélyek, bankok

éspénzintézetek által használt bizalmas ügyfél információ tárolására, visszakeresésére és átvitelére szolgáló

szoftverek; rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) eszközök és rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök

azonosítását és hitelesítését elősegítőszámítógépes szoftverek és hardverek; digitális pénztárcát tartalmazó

számítógépes hardverek és szoftverek, amelyek a vásárlók számlainformációit tárolják kiskereskedelmi kuponok,

utalványok, utalványkódok és engedmények elérésével és hűségjutalmak éspénzügyi jutalmak megszerzésével

kapcsolatban, amelyek ezekre a számlákra jóváírhatóak; letölthető számítógépes programok és

alkalmazásszoftverek olyan, digitális pénztárcát tartalmazó mobiltelefonokhoz és egyéb digitális eszközökhöz,

amelyek lehetővéteszik a felhasználók számára ár-összehasonlító információk, termékismertetők, valamint mások

kiskereskedelmi weboldal linkjeinek, illetve kedvezményre vonatkozó információk elérését;

szoftveralkalmazások érintés nélküli fizetőterminálokkal kapcsolatoshasználatra, azzal a céllal, hogy lehetővé

tegyék a kereskedők számára, hogy fogadni tudják az érintés nélküli mobil kereskedelmi tranzakciókat, a hűség

igazolására szolgáló hitelesítési információk érintés nélküli bemutatását és a kuponok,

engedmények,kedvezmények, utalványok és különleges ajánlatok megváltását érintés nélkül; szoftveralkalmazás,
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amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kuponokat, engedményeket, kedvezményeket, utalványokat és

speciális ajánlatokat küldjenek közvetlenül afogyasztók mobil távközlési eszközeire érintésmentes rövid

hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás azonosító (RFID) kommunikáció által;

szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kis posztereket helyezzenek

elkiskereskedelmi és nagykereskedelmi üzlethelyiségekben, amelyeket a vásárlók leolvashatnak a mobil

távközlési eszközeikkel, így kuponokhoz, engedményekhez, kedvezményekhez, utalványokhoz és speciális

ajánlatokhoz juthatnak hozzá érintésmentes rövidhatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás

azonosító (RFID) kommunikáció által; mobiltelefonokban és érintésmentes rövid hatótávolságú kommunikációs

(NFC) és rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközökben használatos integrált áramköri chipek;mágnesesen

kódolt kártyák és integrált áramköri chipet tartalmazó kártyák (smartkártyák); biztonsági kódolt kártyák;

biztonsági tulajdonságokkal ellátott kódolt kártyák hitelesítési célokra; biztonsági tulajdonságokkal kódolt

kártyák azonosítási célokra;hologramos impregnált kártyák (kódolt); vevőkártyák, bankkártyák, hitelkártyák,

betéti kártyák, chipkártyák, tárolt értéket hordozó kártyák, elektronikus adathordozó kártyák, fizetőkártyák, mind

kódolva; bankkártyák, melyek mágnesesen kódolt bankkártyákés banki kártyák, amelyek mágneses memóriákat

és integrált áramköri memóriákat használnak; fizetőkártya-olvasók; mágnesesen kódolt kártyához való

kártyaolvasók, elektronikus adathordozó kártyához való kártyaolvasók, elektronikus titkosító

egységek,számítógépes hardverek, számítógépes terminálok, számítógépes szoftverek pénzügyi

szolgáltatásokban, banki és távközlési ágazatokban történő használatra; számítógépes szoftverek, melyek lehetővé

teszik chipkártyák kapcsolatát terminálokkal és olvasókkal;telefonokba és egyéb kommunikációs eszközökbe

ágyazott számítógépes chipek; távközlési felszerelés; eladási tranzakciós pontok termináljai és számítógépes

szoftverek ügyleti, azonosító és pénzügyi információk átvitelére, megjelenítésére és tárolására,pénzügyi

szolgáltatásokban, bankügyletekben és távközlési iparban történő felhasználásra; rádiófrekvenciát felismerő

eszközök [válaszjeladók]; elektronikus ellenőrző készülék vásárlói kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betétes

kártyák és fizetőeszközkártyák jogosultságának ellenőrzéséhez; bankjegykiadó automaták [ATM]; számítógép

perifériák és elektronikai cikkek, amik számológépek, elektronikus szervezők, elektronikus jegyzettömbök,

zsebnaptár, mobiltelefonok, mobiltelefon-kézibeszélők, tabletszámítógépek, digitális olvasók és digitális személyi

asszisztensek (PDA-k) és riasztók; egérpadok; tűzoltó készülékek; a fent említett összes áru alkatrészei és

 szerelvényei.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzleti konzultációs és

tanácsadási szolgáltatások; üzleti vizsgálatok, kutatások; kereskedelmi információs ügynökségek; áruk

bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmicélokra; árösszehasonlító szolgáltatások; kereskedelmi

vagy reklámcélú kiállítások; marketing konzultációs szolgáltatások; piackutatás; kártyatulajdonosok vásárlási

szokásainak nyomkövetése, elemzése, előrejelzése és jelentése; mások áruinak ésszolgáltatásainak népszerűsítése

hitelkártyák, betéti kártyák és fizetőkártyák használatához kapcsolódó jutalmak és ösztönzők segítségével; hűség-

és jutalmazóprogramok üzleti adminisztrálása; kereskedelmi, ipari és üzleti

menedzsmentsegítségnyújtás/támogatás; üzleti értékelések; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; piackutatás;

üzleti statisztikai információ; számlakivonatok összeállítása; üzleti könyvvizsgálat; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; közönségszolgálatiszolgáltatások; reklámszövegek publikálása; szórólapok kiadása;

kiskereskedelmi szolgáltatások biztosítása mobil távközlési eszközökön keresztül a hitelkártyákkal és betéti

kártyákkal kapcsolatban; hitelkártyák és betéti kártyák rendelkezésrebocsátásához kapcsolódó, hálózatokon vagy

egyéb elektronikus eszközökön keresztül nyújtott, elektronikusan digitalizált információkat használó online

kiskereskedelmi szolgáltatások; számítógépes adatbázis management; mások koncertjeinek és

kulturálisrendezvényeinek promóciója, kereskedelmi vagy reklámcélú bemutatók rendezése; szállítás, utazás,

hotelek, szállás, élelmiszer és ételek, sportok, szórakozás és városnézés reklámozása; információnyújtás áruk és

szolgáltatások online módon az interneten ésmás számítógépes hálózatokon keresztül megvalósuló

megvásárlására vonatkozóan; pénzügyi nyilvántartások kezelése; a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatos

 tájékoztatás és tanácsadás.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információs
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szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi szolgáltatások, banki, hitelkártya-szolgáltatások,

betétikártya-szolgáltatások,fizetőkártya szolgáltatások, tárolt értékkel rendelkező kártyákon keresztül kínált előre

fizetett kártyás szolgáltatások, elektronikus hitel és terhelési tranzakciók, számlafizetési és -bemutatási

szolgáltatások, készpénzfolyósítás, csekkellenőrzés,csekk készpénzre való beváltása, betéthozzáférési és

bankautomata-szolgáltatások; tranzakció engedélyezési és elszámolási szolgáltatások, tranzakció-egyeztetés,

készpénzkezelés, konszolidált pénzelszámolás, konszolidált jogvita-feldolgozás, pénzügyiinformációk adattár- és

ügyfélprofil-információs szolgáltatások vonatkozásában, valamint kapcsolódó váltási, átjáró (gateway),

elszámolási/egyeztetési, valamint alapmozgási szolgáltatások a fizetési kártyák területén, elektronikus fizetések

feldolgozása,fizetési tranzakciók hitelesítési és ellenőrzési szolgáltatásai, értékcsere-szolgáltatások, biztonságos

elektronikus készpénzfizetési tranzakciók és elektronikus készpénzátutalás nyilvános számítógépes hálózatokon

keresztül, az elektronikus kereskedelemmegkönnyítése céljából; pénzügyi információk, hitel és betéti kártyákkal

kapcsolatos adatok és jelentések biztosítása, elektronikus pénzátutalási és valutaváltási szolgáltatások, pénzügyi

értékelési és kockázatkezelési szolgáltatások mások számára avásárlói hitelek területén; pénzügyi információk

számítógépes világhálózaton keresztüli terjesztése, biztonságos számítógépes információs hálózati eszközök

segítségével számítógéppel szolgáltatott pénzügyi információk és az összes fent említettszolgáltatásra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatások; mobil távközlési eszközökön keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások

támogatására szolgáló pénzügyi szolgáltatások, vezeték nélküli eszközökön keresztüli fizetési szolgáltatások;

onlinemódon, elektronikus hálózatokon keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására

szolgáló pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi elemzés és konzultációs szolgáltatások; bankügyletek és hitel

szolgáltatások; bankügyi, fizetési, hitel-, debit-,terhelési, pénzkifizetési, tárolt értékhez való hozzáférési

szolgáltatások; csekk ellenőrzés; pénzügyi tranzakciók feldolgozása mind online módon, számítógépes

adatbázison vagy távközlési eszközökön keresztül, mind a vásárlási ponton; kártyabirtokosokpénzügyi

tranzakcióihoz kapcsolódó feldolgozási szolgáltatások bankautomatákon keresztül; egyenlegrészletek, betétek és

kivétek közlése kártyatulajdonosok részére bankautomatákon keresztül; pénzügyi rendezés és pénzügyi

engedélyezési szolgáltatásokpénzügyi fizetési ügyletek feldolgozásával kapcsolatban; utazás biztosítási

szolgáltatások; utazási csekkek és utazási bónok kiadása és beváltása; fizetőazonosítási szolgáltatások; pénzügyi

információk hitelesítése; pénzügyi nyilvántartásokkarbantartása; távfizetési szolgáltatások; tárolt értéket hordozó

elektronikus pénztárcás szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatások és tranzakció-hitelesítési és

-kiegyenlítési szolgáltatások; rádiófrekvenciás azonosító eszközökkel(válaszjeladókkal) végrehajtott terhelési és

jóváírási szolgáltatások; terhelési és hitelszolgáltatások kommunikációs és távközlési eszközök útján; mobil

távközlési eszközökkel nyújtott pénzügyi szolgáltatások, ideértve vezeték nélküli eszközökönkeresztüli kifizetési

szolgáltatások a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására; hitel- és terhelési tranzakciók feldolgozása

telefonon és távközlési kapcsolaton keresztül; elektronikusan digitalizált információt használó, online, hálózaton

keresztülvagy egyéb elektronikus eszközök segítségével nyújtott pénzügyi szolgáltatások kiskereskedelmi

szolgáltatások támogatására; értékváltási szolgáltatások, amelyek értékek biztonsági átváltása, beleértve az

elektronikus beváltást smartkártyákkal elérhetőszámítógépes hálózatokon át; webhelyen nyújtott számlafizetési

szolgáltatások; elektronikus banki szolgáltatások globális számítógépes hálózaton keresztül, elektronikus

mobilbanki szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatások, beleértve aszámlafizetési adatok elektronikus

feldolgozását és továbbítását; pénzügyi bankelszámolási szolgáltatások, online banki szolgáltatások; pénzügyi

szolgáltatások biztosítása telefonon keresztül, globális számítógépes hálózat vagy az internet

segítségével;pénzügyi szolgáltatások, amelyek érintés nélküli mobil fizetés biztosítása kereskedőkön keresztül

kiskereskedelmi, online és nagykereskedelmi helyszíneken; pénzügyi szolgáltatások, amelyek számítási

felhő-alapú digitális pénztárca biztosítása, amely avásárlók számlainformációit tárolja kiskereskedelmi kuponok,

utalványok, utalványkódok és engedmények elérésével és ezen számlákra jóváírható hűségjutalmak és pénzügyi

jutalmak megszerzésével kapcsolatban; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó szolgáltatások;ingatlanok értékbecslése;

ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlan befektetések; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; biztosítások

ingatlantulajdonosok számára; tulajdonnal kapcsolatos biztosítások; ingatlanfinanszírozás;

ingatlanügynökiszolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynökség; ingatlan adminisztráció; ingatlanokkal
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kapcsolatos pénzügyek kezelése; ingatlanhitelek biztosítása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos finanszírozási

szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyibrókeri szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és épületekkel

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások ingatlanvásárláshoz; ingatlanfedezetre kötött

hitelmegállapodások ügyintézése; ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése;ingatlanvásárlással kapcsolatos

finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás ingatlanok és érdekeltségek megszerzéséhez; tőkebefektetés

ingatlanba; befektetési szolgáltatások kereskedelmi tulajdonnal kapcsolatban; tulajdonvásárlással kapcsolatos

pénzügyiszolgáltatások; tulajdoneladással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; szabad tulajdon pénzügyi

értékelése; bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; saját

tulajdonú ingatlan lízingje;ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások;

vagyon értékbecslés; tulajdon portfólió menedzsment; vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; tanácsadási

szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; tanácsadásiszolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;

vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanhoz kapcsolódó számítógépesített

tájékoztatás; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó tájékoztatás; tulajdoni piachozkapcsolódó

tájékoztatás; ingatlanszerzéshez kapcsolódó kutatási szolgáltatások; ingatlanválasztáshoz kapcsolódó vizsgálati

szolgáltatások; jelzálogfinanszírozás és vagyonbiztosítás; konzultációs szolgáltatások a fizetési megoldások,

banki ügyletek,hitelkártya, betéti kártya és fizetési kártya vonatkozásában; összes fent említett szolgáltatással

 kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

 38    Távközlés; mobil telekommunikációs hálózati szolgáltatások; internetalapú telekommunikációs

szolgáltatások; adatkommunikációs szolgáltatások; adatok elektronikus továbbítása adatfeldolgozó világhálózaton

keresztül, ideértve az internetet; információkszámítógépen tárolt adatbankból vagy az interneten keresztül történő

továbbítására, biztosítására vagy megjelenítésére szolgáló szolgáltatások a pénzügyi szolgáltatások területén;

mobiltelefon kapcsolattal működő elektronikus képfeldolgozófelhasználásával folyó adatátadás; elektronikus

posta, üzenetküldési és üzenetfogadási szolgáltatások; televíziós-, rádió- és internet közvetítési szolgáltatások;

több-felhasználós hozzáférés biztosítása olyan számítógépes biztonsági információshálózathoz, aminek célja

pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó információsorozat átadása és terjesztése; feltöltő kártyás telefon

 szolgáltatások; összes fent említett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; fizikai adatok vagy

dokumentumok átalakítása elektronikusmédiába; számítógépes hardverre és szoftverre vonatkozó tanácsadási

szolgáltatások; számítógép-programozás; számítógépes rendszerek, adatbázisok és alkalmazások kezeléséhez

szükséges támogató és tanácsadó szolgáltatás; rövid hatótávú kommunikációs (NFC)eszközök hitelesítésének és

digitális bizonyítványainak kezelésére, helyszínének meghatározására, aktiválására és visszavonására szolgáló,

nem letölthető szoftverek és alkalmazások ideiglenes használatának lehetővé tétele; mobil digitális

eszközökhözvaló számítógépes hardverek és alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése, karbantartása és

frissítése; mobiltelefonokhoz és egyéb digitális eszközökhöz való letölthető számítógépes programok és

alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése, karbantartásaés frissítése, amelyek lehetővé teszik a felhasználók

számára kuponok, utalványok, utalványkódok, árengedmények, ár-összehasonlítási információk,

termékismertetők, mások kiskereskedelmi weboldalaira mutató hivatkozások és kedvezményekre

vonatkozóinformációk elérését; olyan letölthető számítógépes programok és alkalmazásszoftverek tervezése,

fejlesztése, karbantartása és frissítése, amelyek ehetővé teszik a felhasználók számára érékesítési promóciós

ajánlatok elérését és pénzbeli díjakmegszerzését, amelyeket jóváírhatnak a számlájukon egy pénz-visszafizetési

rendszeren keresztül; utalványok, kuponok, kuponkódok, különleges ajánlatok, ismertetők, termékinformációk,

ár-összehasonlítási információk, weboldal linkek fogadására,továbbítására és megjelenítésére, valamint termékek

és szolgáltatások vásárlására vonatkozó adatok fogadására és továbbítására szolgáló szoftvereket kínáló

alkalmazásszoftver-szolgáltató (ASP); olyan szoftvereket kínáló alkalmazásszolgáltató, amelyekinformációt

szolgáltatnak a fogyasztóknak mások termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkozó engedményekről, utalványokról

és speciális ajánlatokról; közösségi hálózatépítő szoftverrel kapcsolatos alkalmazásszolgáltató szolgáltatások;

grafikai tervezésinternetes weboldalak összeállításához; számítógépes hardverrel vagy szoftverrel kapcsolatos
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információ, online szolgáltatott globális számítógépes hálózatról vagy internetről; weboldalak készítése és

karbantartása; mások weboldalainak tárolása,fogadása; weboldalak készítése; üzleti célú weboldalak tervezése,

létrehozása és hosztolása; számlafizetési weboldalak tervezése, létrehozása és hosztolása; számítógéppel és

internettel kapcsolatos szolgáltatások, amelyek online elektronikus adatbázisokbiztosítása számítógépes hálózaton

keresztül a személyazonosítás és -hitelesítés területén; pénzügyi információk adattitkosítása és a titkosítás

feloldása; digitális aláírás-hitelesítési szolgáltatások mások azonosításához, adattitkosítás ésadatintegrálás; mások

megbízásából titkosított és digitálisan aláírt és hitelesített adatok biztosítása digitális tanúsítványok kiadásában és

érvényesítésében való használatra az okmányhitelesítés területén; digitális tanúsítványok

érvényesítése,hitelesítése, kiadása, terjesztése és kezelése; műszaki konzultációs szolgáltatások a számítógépes

programozás, pénzügyi számítógépes hálózatok, adatfeldolgozás, biztonságos kommunikáció, adatok titkosítása

és titokfejtése és a helyi hálózatok biztonságaterületén; információterjesztés számítógépes világhálózaton a

számítógépes szoftverek, számítógépes hardverek, pénzügyi számítógépes hálózatok és helyi hálózatok területén;

adatfeldolgozási és adatigazolási szolgáltatások; adatraktározási és-visszakeresési szolgáltatások;

adatvisszaállítási és ügyfélprofil információs szolgáltatások; hozzáférési idő bérbeadása számítógépes

 adatbázisokhoz; összes fent említett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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