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58 Kiadói tevékenység
58.2 Szoftverkiadás
Idetartozik:
‐
‐

a nem egyedi csomagolt szoftver árusítása raktárból
a korlátozott végfelhasználói engedélyek, mint a csomagolt szoftverek része

58.21 Számítógépes játék kiadása
58.21.1 Csomagolt számítógépes játékszoftver
58.21.10 Csomagolt számítógépes játékszoftver
58.21.2 Letölthető számítógépes játékszoftver
58.21.20 Letölthető számítógépes játékszoftver
Idetartozik:
‐

a helyi eszközökre letölthető és tárolható számítógépes játékokat tartalmazó fájlok

58.21.3 Online játék
58.21.30 Online játék
Idetartozik:
‐

az interneten játszható játékok biztosítása előfizetéssel vagy lejátszásonként, pl.: szerepjáték
(RPGs), stratégiai játékok, akciójátékok, kártyajátékok, gyerekjátékok

Nem tartozik ide:
‐

az on‐line szerencsejáték, lásd 92.00.14

58.21.4 Számítógépes játék használati jogának engedélyezése
58.21.40 Számítógépes játék használati jogának engedélyezése
Idetartozik:
‐
‐

a számítógépes játékok és ilyen játékok programleírásainak, illetve segédanyagaiknak
előállítására,
értékesítésére és bejegyzésére vonatkozó jog engedélyezése

Nem tartozik ide:
‐
‐
‐

a jogok megszerzése és a kiadói szolgáltatás, lásd 58
a nem egyedi csomagolt szoftver árusítása raktárból, lásd 58.2
a korlátozott végfelhasználói engedélyek, mint a csomagolt szoftverek része, lásd 58.2
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58.29 Egyéb szoftverkiadás
Idetartozik:
‐

a nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftver kiadása, beleértve a program
fordítását vagy rendszerhez illesztését speciális piaci igényhez saját számlás alapon

Nem tartozik ide:
‐
‐
‐
‐

a szoftversokszorosítás, lásd 18.20.30
a nem egyedi szoftver‐kiskereskedelem, lásd 47.00.31
a kiadáshoz nem köthető szoftver‐előállítás, beleértve a program fordítását vagy rend‐
szerhez illesztését speciális piaci igényekhez díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd 62.01
az online szoftverszolgáltatás, felhasználói tárhely (hosting) és más alkalmazás szolgáltatás
nyújtása (ASP), lásd 63.11

58.29.1 Csomagolt rendszerszoftver
58.29.11 Csomagolt operációs rendszer
Idetartozik:
‐

azon alsószintű program, amely kezeli a periféria interfészét, ütemezi a feladatokat, kiosztja a
tárhelyeket és egy alapállapotú interfészt nyújt a felhasználónak, ha nem fut az alkalmazási
program, Tartalmazza valamennyi kliens és hálózati operációs rendszert

58.29.12 Csomagolt hálózati szoftver
Idetartozik:
‐

‐

az a központi számítógépen üzemelő szoftver, amely ellenőrzi, felügyeli, irányítja és
kommunikál az operációs rendszerekkel,a hálózatokkal, hálózati szolgáltatásokkal,
adatbázisokkal, a tárhely és hálózati alkalmazásokkal integrált és kooperatív módon a
központi helytől a hálózaton át.
Bele tartozik az összes hálózatirányító (network management) szoftver, szerverszoftver,
biztonsági és titkosító szoftver, testre‐szabott szoftver, köztes szoftver stb.

58.29.13 Csomagolt adatbázis‐kezelő szoftver
Idetartozik:
‐
‐

azon szoftvercsomagok kiadása, amelyek képesek tárolni, módosítani, illetve kinyerni az
információt az adatbázisból.
Az adatbázis‐kezelő szoftvereknek számos különböző típusa létezik, kezdve a számítógépen
futó kis rendszerektől a nagyszámítógépen futó nagy rendszerekig.

58.29.14 Csomagolt fejlesztőeszköz, programnyelv szoftver
Idetartozik:
‐
‐

az a szoftver, amely támogatja a számítógépes program fejlesztését és/vagy megírását.
a szoftver támogatja a fejlesztőt a különböző szoftverrendszerek és megoldások
tervezésében, fejlesztésében és megvalósításában és a sokféle szoftverrendszer és megoldás
gyakorlati alkalmazásában.
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58.29.2 Csomagolt alkalmazási szoftver
58.29.21 Általános üzleti, otthoni felhasználásra készült csomagolt alkalmazási szoftver
Idetartozik:
‐
‐

a termelékenység növelésére létrehozott általános üzleti célú, illetve otthoni szórakoztatásra,
tájékoztatásra vagy oktatásra megírt szoftver.
Lehetnek: irodai alkalmazások, mint például szövegszerkesztők, táblázatkezelők, egyszerű
adatbázis‐kezelők, grafikai alkalmazások, projektmenedzser programok, számítógép‐alapú
képzési programok, tájékoztató vagy szórakoztató programok stb.

58.29.29 Egyéb csomagolt alkalmazási szoftver
Idetartozik:
‐

‐

‐

‐

az ágazat független alkalmazási szoftver, amely üzletviteli funkciók vagy folyamatok
teljesítését és/vagy kezelését végzi.
Lehetnek professzionális számviteli szoftverek, emberi erőforrás (HR)‐ kezelők,
ügyfélkapcsolat‐kezelő szoftverek, földrajzi információ rendszer (GIS), weblap‐tervezők stb.
a vertikális piaci alkalmazási szoftver, amely az egyes ágazatok (ipar, kereskedelem,
egészségügy, vendéglátás, mérnöki szolgáltatás stb.) sajátos üzleti funkcióinak széles körű
ellátására alkalmas
a felhasználói program (kis számítógép program), amely egyedi, speciális feladatot hajt végre,
mint fájl tömörítés, víruskeresés, forrás vagy fájl betekintés és hangfelismerés. (Elsősorban
méretükben, árukban és összetettségükben különböznek a többi felhasználói szoftverektől.)
az egyéb, m. n. s. alkalmazói szoftver

58.29.3 Letölthető szoftver
Idetartozik:
‐

az olyan elektronikus fájlokat tartalmazó szoftver, amely a későbbi futtatáshoz/telepítéshez a
helyi eszközökre letölthető és tárolható

58.29.31 Letölthető rendszerszoftver
Idetartozik:
‐

az olyan elektronikus fájlokat tartalmazó rendszerszoftver, amely a későbbi
futtatáshoz/telepítéshez a helyi eszközökre letölthető és tárolható

58.29.32 Letölthető alkalmazási szoftver
Idetartozik:
‐

az olyan elektronikus fájlokat tartalmazó alkalmazási szoftver, amely a későbbi
futtatáshoz/telepítéshez a helyi eszközökre letölthető és tárolható

58.29.4 Online szoftver
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58.29.40 Online szoftver
Idetartozik:
‐

az on‐line futtatott (alkalmazott) program

Nem tartozik ide:
‐
‐
‐

az on‐line játékok, lásd 58.21.30
a szoftverletöltés, lásd 58.29.3
az on‐line szerencsejáték, lásd 92.00.14

58.29.5 Számítógépes szoftver felhasználásának engedélyezése
58.29.50 Számítógépes szoftver felhasználásának engedélyezése
Idetartozik:
‐

a rendszerszoftverek és alkalmazási szoftverek, illetve ezen szoftverek programleírásainak,
illetve segédanyagaiknak sokszorosítására, terjesztésére és bejegyzésére vonatkozó
jogengedélyezése,ez vonatkozik az engedélyek különböző szintjére:
o a szoftver sokszorosítására és terjesztésére vonatkozó jogok
o a szoftver elemeinek felhasználási joga, más szoftver előállításához

Nem tartozik ide:
‐

a korlátozott végfelhasználói engedélyek, mint a csomagolt szoftverek része, lásd 58.29.1‐
58.29.4
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