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Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 14 02941
( 220 ) 2014.09.26.
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 740 ) Dr. Tenk Zoltán, ügyvéd; Tenk Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru), kivéve a tűzmegelőzéshez és
tűzvédelemhez kapcsolódó áruk, szabadtérielektromos és gázsütő rostélyok, elektromos és gáztűzhely
elszívóernyők, elektromos és gáz főzőedények, konyhai tűzhelyek, főzőlapok és hűtőgépek, kis elektromos
konyhai eszközök, nevezetesen gofrisütők, kenyérpirítók, elektromos wokok, gőzölők,kenyérsütő gépek és
elektromos sütők, gáz- és elektromos sütők, konyhai tűzhelyek, kemencék, kályhák és főzőlapok kereskedelmi
vagy háztartási használatra, valamint ezekhez való páraelszívók; hűtőgépek és fagyasztók kereskedelmi vagy
háztartásihasználatra, rácsok, rostélyok, ruhaneműk és centrifugák (háztartási), alkatrészek és szerelvények az
összes fent említett áruhoz.
20

Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 02942
( 220 ) 2014.09.26.
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
( 740 ) Dr. Tenk Zoltán, ügyvéd; Tenk Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 02949
( 220 ) 2014.09.26.
( 731 ) ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)
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( 740 ) Dr. Tenk Zoltán, ügyvéd; Tenk Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) ALURAD VIKING
( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 14 03016
( 220 ) 2014.10.01.
( 731 ) CORNER Services Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek; adók, nagyfrekvenciás generátorok (távközlés); ajtócsengők, elektromos

akkumulátoredények; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátorok, elektromos; akkumulátorrácsok;
akkumulátortartályok akusztikus/akusztikai riasztók;akusztikus csatolók; alhidádék, távcsővel; állványok
fényképezőgépekhez; ampermérők; anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos
vezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, fénynyílásmérők(optika);
áram-egyenirányítók; árammegszakítók; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztronómiai készülékek és
műszerek; audiovizuális tanítási eszközök; automatikus időkapcsolók, az órák kivételével; automatikus
kormányberendezések járművekhez;azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra;
azbesztruhák balesetvédelmi célokra; azimutális műszerek; azonosító hüvelyek elektromos vezetékekhez;
azonosító zsinórok elektromos vezetékekhez; bábuk mesterséges lélegeztetésgyakorlására (oktatási eszközök);
baleset elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök;
bekapcsolók, zárókapcsolók; belső, fedélzeti távbeszélő készülék; bélyegzőórák; benzinszintjelzők;
bérmentesítéstellenőrző készülékek; berregők, önműködő áramszaggatók; betatronok, indukciós gyorsítók;
betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek; binokuláris távcsövek; biztonsági
felszerelések, a járműülések és a sportfelszerelésekrészére készült; biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez;
biztosítékhuzalok; biztosítékok (olvadó-); bőrvastagságmérő készülékek; bőrvastagságmérő műszerek [bőripar];
búvárálarcok; búvárkesztyűk; búváröltönyök, búvárruhák; CD-ROM (kompakt) lemezek;chipek [integrált
áramkörök]; ciklotronok; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozó dobozok [elektromosság];
csatlakozók, kennektorok [elektromosság]; csatlakozók, konnektorok [elektromosság]; csatolások, kötések,
(elektromos-); csatolók[adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők csengők [riasztóberendezések];
csuklótámasz számítógéphez; dekompressziós kamrák [keszonban] denzitométerek, sűrűségmérők
desztillálóberendezések tudományos használatra; detektorcsövek; detektorok;diafragmák [akusztika]; diafragmák
[fényképészet]; diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra; diapozitív keretezőgépek; diapozitívok;
diavetítők; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális jelek; digitális képkeretek; digitáliskönyvolvasók
diktafonok; dinamométerek, rugós erőmérők; díszítő mágnesek DNS-chipek; dózismérők, doziméterek;
dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások, DVD-lejátszók egér-alátétek; egér
[számítógép-periféria]; egyedi fényvisszaverő lemezekközlekedési balesetek megelőzésére elágazódobozok
[villamosság]; elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrodinamikus készülékek jelek
távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses tekercsek; elektromos akkumulátorokjárművekhez;
elektromosan fűtött zoknik; elektromos átalakítók; elektromos irányváltó készülékek; elektromos kerítések;
elektromos veszteségjelző készülékek; elektronikus címkék árukhoz; elektronikus határidőnaplók; elektronikus
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hirdetőtáblák;elektronikus jeladók; elektronikus közlemények [letölthető]; elektronikus zsebfordítógépek; elemek,

elektromos; ellenállások, elektromos; ellenőrzőberendezések, elektromos; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati
használatra; elosztódobozok [elektromosság];elosztópultok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság];
előrajzolók; előtétlencse (makrofelvételekhez); epidiaszkópok ergométerek érintkezők,(elektromos-);
érmebedobással működő szerkezetek televíziós készülékekhez; érmével működőkioldószerkezetek;
ernyők,(fluoreszcens-); erősítő csövek; erősítők; ételelemző készülékek; exponált filmek; exponált röntgenfilmek;
fax-berendezések; fedelek elektromos dugaszolóaljazatokhoz; fejhallgatók; felmérő eszközök [geodézia];
felügyeletiműszerek, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális
kijelzőkhöz, displayekhez; fénycsövek reklámcélokra; fényelemek; fényemittáló diódák [LED-ek];
fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti képkeresők,irányzó beállítók; fényképezőgépek; fénymásoló
gépek; fénymérők; fénymérők, megvilágításmérők; fénytávíró készülékek; fényt kibocsátó elektronikus
mutatóeszközök; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; fermentációs készülékek
[laboratóriumi];festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez; feszültségnövelő transzformátorok;
feszültségszabályozók járművekhez; filmkamerák; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és
eszközök; foglalatok cvikkerekhez[orrcsíptetőkhöz]; fogvédők; fojtótekercsek; fonalszámlálók [nagyítóüvegek];
fordulatszámlálók; fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotómásolatok szárítására szolgáló készülékek;
fotómásolatok tükörfényezésére szolgáló készülékek; földmérő láncok;frekvenciamérők; függőónok; füldugók
búvároknak; füstjelző berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvánakkumulátorok; galvánelemek;
galvanométerek; gázellenőrző készülékek; gázkisülési csövek, (elektromos-); nem világítási célra
gazométerek[mérőműszerek]; geodéziai műszerek és készülékek; golyóálló mellények; golyóálló ruházat; GPS
készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők;
gyűjtőlencsék, kondenzorlencsék; hajlékony (floppy)lemezek; hajósebességmérő műszerek; hajózási
jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamispénz-vizsgálóberendezések; hangátviteli készülékek;
hangfelszedő karok lemezjátszókhoz; hangfelvételhordozók; hangfelvevő készülékek; hanglemezek;hangrögzítő
szalagok; hangszóródobozok; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetők; hangvisszaadó készülékek; háromlábú
állványok fényképezőgépekhez; határolók, limiterek [elektromosság]; hídmérlegek, járműmérlegek; higanyos
libellák; higrométerek,(lég)nedvességmérők; hadométerek [lépésszámlálók]; hologramok; homokórák;
hordozható médialejátszók; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletindikátor címkék, nem
gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők; hőmérséklet-szabályozó készülékek;hullámhosszmérők;
huzalkapcsolók [villamosság]; huzalok fémötvözetből, biztosítékhuzalok; időregisztráló készülékek;
indítókábelek motorokhoz; induktorok, indukciós tekercsek [elektromosság]; inkubátorok baktériumkultúrákhoz;
integrált áramkörök;interfészek [informatika]; intermedierek [fényképészet]; inverterek, áramirányítók
[elektromosság]; ionizáló készülékek, kivéve a levegő- vagy vízkezelő készülékeket; ipari műveletek
távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk; járműveküzemképtelenségére figyelmeztető
háromszögek; jegyautomaták; jelzőberendezések, világító vagy mechanikus jelzőbóják; jelzőcsengők;
jelzőcsengők, elektromos; jelzőlámpák; jelzősípok; kábelek, elektromos; kaliberkörzők, tolómércék; kalibráló
gyűrűk;kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák;
kapillárisok, hajszálcsövek; katódok; katódos készülékek rozsda elleni védelemre; kazánszabályozó műszerek;
kazetta lejátszók; kéknyomatos másológépek; kémcsövek;kemencék laboratóriumi használatra; kénmérők;
képernyők fotogravűrhöz; képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők; kiegyensúlyozó
készülékek; kihangosító készülékek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klinométerek,lejtmutatók,
dőlésmérők [vasút]; koaxiális kábelek; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kollektorok, elektromos;
kommutátorok; kompakt (CD) lemezjátszók; kompakt lemezek [audio-video]; komparátorok; kompaszok
[mérőműszerek]; kondenzátorok,elektromos; kontaktlencsék; kontaktlencse tartók; konverterek, elektromos;
korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai műszerek; ködjelzők, nem robbanóak; köpenyek/burkolatok elektromos
kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési bóják; közlekedési jelzőlámpák;kromatográfok laboratóriumi használatra;
kronográfok [időtartamregisztráló készülékek]; laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi tálcák; laptop
számítógépek; laptop táskák; laptop tokok; laterna magica; légsűrűségmérők; légzőkészülékek
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légszűrésre;légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető

készülékek, a mesterséges légzésre valók kivételével; lemágnesező készülékek magnetofonszalagokhoz;
lemezadagolók, juke boxok [informatika]; lemezek elektromosakkumulátorokhoz; lemezek integrált
áramkörökhöz; lemezjátszók lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez;
lencsék csillagfényképezéshez (asztrofotográfiához); letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;
letölthetőképfájlok; letölthető zenei fájlok; levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek, nem
gyógyászati használatra; libellák, vízmértékek; logarlécek; lombikállványok, retortaállványok; lombikok
laboratóriumi kísérletekhez; lovagló sisakok;lyukkártyás irodagépek; magasságmérők; mágnesek; mágneses
adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses személyazonosító karkötők;
mágneslemezek; mágnesszalag-egységek [informatika]; magnetofonfej-tisztító szalagok;magnetofonok;
magnetofonszalagok; manométerek; matematikai műszerek mechanikus cégtáblák, cégérek; megafonok;
megfigyelő műszerek; mélységmérő fonalak; mélységmérő készülékek és gépek; membránok tudományos
készülékekhez; memóriakártyák, intelligens;mikrokártyák; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőbóják;
mentőcsónakok; mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőkészülékek és felszerelések mentőlétrák,
vészkijárati vaslépcsők; mentőmellények; mentőövek; mentőponyvák; mennyiségjelzők;mércék, mértékek,
mérőműszerek; mérlegek; mérőasztalok [geodézia]; mérőberendezések, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek;
mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; mérőónok; mérőrudak; mérőüvegek;
meteorológiai léggömbök;meteorológiai műszerek; metronómok, ütemadók; metszetvágók, kismetszők;
mikrofonok; mikrométercsavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek; mikroprocesszorok; mikroszkópok;
mikroszkópok tárgylemez dobozai; mobiltelefonok; modemek; monitorok[számítógéphardver]; monitorok
[számítógépprogramok]; monoklikhoz kis láncok; mozifilmek, exponált; munkafelügyeleti tükrök; munkavédelmi
arcvédő pajzs; műholdak mesterséges; holdak tudományos használatára; műholdas navigációs készülékek
nagyfrekvenciáskészülékek nagyító készülékek [fényképészet] nagyítók, lupék [optika] napelemek; napelemek
villamosenergia-termeléshez; navigációs berendezések járművekbe [fedélzeti számítógépek]; navigációs
eszközök; nehezékek világító készülékekhez; nóniuszok,finombeállítók; noteszgépek, notebookok; nyomásjelző
dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérők; nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez;
nyomtatott áramköri lapok; nyomtatott áramkörök; ohmmérők; oktánsok [csillagmagasság-mérők];
oktatásikészülékek; olvasóegységek [informatika]; olvasztótégelyek (laboratóriumi-); ón függőónokhoz;
operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai kémlelőnyílások ajtókra; optikai
lámpák; optikai lemezek; optikailetapogatóegységek; optikai üvegszálak [fényvezető szálak]; orrvédők műugrók
és úszók részére; orsók, csévék [fényképészet]; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek;
ózonizátorok, ózonizálók; öblítő edények [fényképészet]; összeadógépek;összeadóművek, számlálók; összekötő
hüvelyek/karmantyúk elektromos kábelekhez; parkolóórák; pendrájvok [USB]; pénzbedobós készülékekhez való
gépezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és osztályozó gépek; periszkópok; Petri-csészék; pipetták;
pirométerek;Pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sa rkításmérők; precíziós mérlegek;
precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; processzorok [központi adatfeldolgozó egységek]; radarkészülékek;
rádió antennatornyok; rádiókészülékek; rádiókjárművekbe; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai
készülékek ipari használatra; rádiótávíró készülékek; rajzfilmek; reduktorok [elektromosság]; refraktorok,
fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok, szabályozható ellenállások;részecskegyorsítók; retorták,
lombikok; riasztók; röntgencsövek, nem gyógyászati használatra; röntgenfelvételek nem orvosi használatra;
röntgenkészülékek és berendezések, nem gyógyászati használatra; röntgenkészülékek, nem gyógyászati
használatra;röntgensugárzás elleni védőeszközök,nem gyógyászati; röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari
használatra; sablonok, másoló idomszerek [mérőeszközök]; savsűrűségmérők; savsűrűségmérők
akkumulátorokhoz; scannerek, optikai letapogatók [informatika];sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;
sebességmérő műszerek [fényképészet]; sebességmutatók; sétálómagnók; sípok kutyák hívására; sípos
riasztókészülékek; sótartalommérők, sófokolók; sötétkamrák [fényképészet); sötétkamralámpák
[fényképészet];speciális bútorzat laboratóriumokba; speciális ruházat laboratóriumi használatra; speciális
védőöltözetek repülők részére; spektrográfok; spektroszkópok; stroboszkópok; sugárzásmérők; súlymérő gépek;
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súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők,denziméterek; szabászati mérőszalagok;

szachariméterek; száloptikás vezetékek és kábelek; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes
hardver; számítógépes játékszoftver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép
memóriák;számítógépperifériák; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített; számlálók,
mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; számológépek (golyós-); szárítóállványok [fényképészet];
szárítóállványok fényképészethez; szavazógépek;szegélyjelölők varráshoz; szélmérők, anemométerek; szélzsákok
[szélirány jelzésére]; személyazonosító kártyák, mágneses; személy {táv)hívók; szeszfokolók, alkoholométerek;
szextánsok; szferométerek [felületgörbület-mérők]; szigetelt rézhuzalok;szikrafogók; szimulátorok járművek
kormányozásához és vezérléséhez; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek (ellenőrző műszerek); szintező
műszerek; szirénák; szócsövek; szoftverek, rögzített; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók];
szonárok;hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szonométerek, rezgőnyelves frekvenciamérők;
szórócsövek tűzoltófecskendők tömlőihez; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkopikus, térlátó készülékek;
szünetmentes áramforrások; szűrők [fényképészet]; szűrőklégzőmaszkokhoz; táblagépek; tachométerek; tartók
elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlés]; távgyújtó készülékek, elektromos; távirányító
készülékek; távíróhuzalok; távírókészülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérő műszerek,távolságmérők;
távmérő műszerek, teleméterek; távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató
számlálószerkezetek]; tejfajsúlymérők; tejsűrűségmérők; tekercsek, elektromos; telefonhuzalok; telefon
üzenetrögzítők; telepekvilágításhoz; teleszkópok; teleszkópos irányzék lőfegyverekhez; televíziós készülékek;
telexgépek; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak;
térhatású készülékek; termosztátok; termosztátok járművekhez;tisztítóberendezések hanglemezekhez;
tojáslámpázók; tokok kizárólag fényképészeti készülékek és műszerek részére; tolómércék; tolósúlyos
kézimérlegek; tölcsérek hangszórókhoz; töltőkészülékek elektromos elemekhez; transzformátorok;
tranzisztorok;triódák; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optika]; tűz elleni védőtakarók; tüzérségi célzótávcsövek;
tűzjelző készülékek; tűzoltócsákányok; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltó készülékek; tűzoltókocsik;
tűzoltótömlők, tűzoltófecskendők; tűzvédelmifúvókák; tűzvédelmi ruházat; tv-súgógépek; ultraibolya sugárzás
elleni szűrők, fényképezéshez; útirányjelző bóják; útjelzők, világító vagy mechanikus; ütközési próbababák;
vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló szemüvegek;vakuk [fényképészet];
vákuumcsövek [rádió]; vákummanométerek, vákuummérők; válaszoló radarak [transzponderek]; varázsvesszők
[forráskutatóké]; variométerek, változtatható induktivitású tekercsek; vasalt vonómérők; védőálarcok/maszkok;
védőcipők baleset,sugárzás és tűz ellen; védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőhálók; védőruházat
baleset, sugárzás és tűz ellen; védősisak forrasztáshoz; védősisakok; védősisakok sporthoz; vegyészeti készülékek
és eszközök; vetítőgépek; vetítővásznak;vetítővásznak [fényképészet]; vevőkészülékek (audio-, video-);
vezérlőpult [elektromosság]; vezetékcsatlakozások, elektromos; vezetékcsatornák, elektromos; vezetékek,
elektromos; vezetők, elektromos; video játékkazetták; videokamerák; videokazetták;videoképernyők;
videomagnók, képmagnók; videoszalagok; világító jelek; világítótornyok; villámhárítók; villamosított sínek
fényszórók felszerelésére; villamos kábelek; villanólámpák [fényképészet]; villogók [fényjelek];
visszaverődés-mérők,reflektométerek; viszkozitásmérők; vízállásjelzők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők,
hidrométerek; vízszintező, horizont-meghatározó műszerek; vízszintezők, szintezőműszerek [geodézia];
voltmérők; vonalkód leolvasók; vonalzók [mérőeszközök]; wurlitzerek[zenegépek]; zárak, blendék
[fényképészet]; zárak, elektromos; zárkioldók [fényképészet]; zavarszűrő készülékek [villamosság];
zsebkalkulátorok.
11

Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése;
állásközvetítői irodák; árösszevetésiszolgáltatások; árubemutatás kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel,
táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel,
mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; árukbemutatása kommunikációs
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médiában, kiskereskedelmi célokból kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai

cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel; napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal,
ékszerekkel,ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; áruminták terjesztése kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel,
táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel,
mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel,ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; árusító standok bérbeadása; árverés;
becslés kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások
beszerzése) mások számára; eladási propaganda mások számára; elosztó-,adagolóautomaták kölcsönzése;
előfizetések intézése távköztési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek
kölcsönzése; gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és
higiéniaikészítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások;
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];
honlapforgalom optimalizálása; import-exportügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói
tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése;kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel,
szemüvegekhezkeretekkel, napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal
kapcsolatosan; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése kivéveruházati cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal,
bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel,
mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárokszervezése kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel,
illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel,
ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; keresőmotoroptimalizálása; kirakatrendezés kivéve ruházati cikkekkel,
lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel,
napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan;kiszervezett
vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodaifunkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető
szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel
kapcsolatban;manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing kivéve ruházati
cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel,
napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, mások árui ésszolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi
adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton kivéve ruházati
cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhezkeretekkel,
napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal,
bőrárukkal,kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel,
mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; outsourcing szolgáltatások [üzleti
segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC)hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközöktervezése és
formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás kivéve ruházati
cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel,
napszemüvegekkel,mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; reklámszövegek
publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés;
segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák
összeállítása; szabadtéri hirdetés kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai
cikkekkel, illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal,ékszerekkel,
ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakmai önéletrajz írása mások
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számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztásapszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása;
telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; telemarketing szolgáltatások kivéve ruházati
cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel,illatszerekkel, szemüvegekhez keretekkel,
napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal kapcsolatosan; televíziós
reklámozás kivéve ruházati cikkekkel, lábbelikkel, táskákkal, bőrárukkal, kozmetikai cikkekkel,illatszerekkel,
szemüvegekhez keretekkel, napszemüvegekkel, mobiltelefonokkal, órákkal, ékszerekkel, ékszerutánzatokkal
kapcsolatosan; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések intézése
mások számára;üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk;
üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti könyvvizsgálat; üzleti menedzselés előadóművészek
részére; üzleti projektmenedzsmentszolgáltatások építőipari projektekhez; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel
sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési
programok üzleti irányítása harmadik felek számára.
A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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